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הפניקס1
פנסיה

קבוצת
פלסטו-קרגל

בע"מ
727016998495.2401/01/20

מיוחדת09:30

1. לאשר את מינויו של מר רביד קימיה ("מר קימיה") כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש
(3) שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית. מר קימיה יהא זכאי לגמול שנתי בגובה

הסכום המזערי כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה כפי שנקבע בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000, ולגמול השתתפות אשר יעמוד על סכום בין הסכום

הקבוע לסכום המזערי הקבוע בתקנות הגמול וכפי שנמסר לו על ידי החברה. כמו כן, מר קימיה יהא זכאי להיכלל
בהסדרי ביטוח פטור ושיפוי של נושאי משרה בחברה

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס2
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
נגדנגד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת10:00

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס3
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
בעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של עמיחי גרין כיו"ר דירקטוריון לתקופה נוספתמיוחדת10:00

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס4
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
נגדנגד3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל כמנכ"ל החברה לתקופה נוספתמיוחדת10:00

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס5
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
בעדבעד4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נבו גל כסמנכ"ל פיתוח עסקי ויו"ר פעיל באיסתא נכסים לתקופה נוספתמיוחדת10:00

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס6
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
רובעברבעדבעד5. מינוי (לראשונה) של מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת10:00

√לא100מיוחד

הפניקס7
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.3101/01/20
רובעברנגדנגד6. מינוי מר טל שיינברום כדירקטור בחברהמיוחדת10:00

√לארגיל

הפניקס8
1099787154331.1701/01/20מיקרונט בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות בהסכם הלוואה המירה בין החברה לבין MICT INC, בעלת השליטה בחברהמיוחדת13:00
√לא64.71מיוחד

הפניקס9
פנסיה

אפריקה ישראל
10979489220931.0401/01/20מגורים בע"מ

מיוחדת15:00

1. אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביון VIEW (לשעבר בית מפא"י)
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ, בעלת השליטה
בחברה (להלן: "דניה סיבוס"), לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט סביון VIEW (לשעבר בית מפא"י)

בירושלים (להלן: "פרויקט סביון View") להקמתן של 194 יחידות דיור (לפני תוספת שבס) במסגרת בניין מגורים
אחד בן 27 קומות מגורים, בשטח של כ- 18,000 מ"ר, וכן בניין משרדים בן 6 קומות בהיקף של כ- 4,200 מ"ר,

שניהם מעל מרכז מסחרי סגור בן 3 מפלסים בהיקף כולל של כ- 4,500 מ"ר מעל הקרקע (ביחד, להלן: "שירותי
הקבלנות") וכן שירותי קבלנות לרבות שירותי קבלן ראשי לקבלנים ממונים ועבודות להשלמת עבודות ההקמה של

חניון תת קרקעי בן 4 מפלסים עבור 174 מקומות חניה, ובכלל זאת התקנת מערכות המיזוג, המעליות ועבודות
האלומיניום, המבוצעים על ידי קבלנים ממונים וכן עבודות השלמת השלד, עבודות גמר ועבודות מערכות

אינסטלציה וחשמל בחניון (להלן: "השירותים הנוספים" ו- "הקבלנים הממונים", בהתאמה. שירותי הקבלנות
והשירותים הנוספים, ביחד, להלן: "השירותים").

רובעברבעדבעד
√לא90.23מיוחד

הפניקס10
פנסיה

אפריקה ישראל
10979489220931.0401/01/20מגורים בע"מ

מיוחדת15:00

2. אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביוני השרון נוסח ההחלטה
המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס לפיו תעניק דניה סיבוס שירותי

קבלנות לשלב ג' בפרויקט סביוני השרון בכפר יונה (להלן: "פרויקט סביוני השרון"), להקמתן של 105 יחידות דיור
(להלן: "יחידות הדיור") במסגרת 3 בניינים, בשטח של כ- 15,300 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח נוסף של כ- 4,300
מ"ר ועבודות פיתוח (להלן: "שירותי סביוני השרון"), בתמורה פאושלית בסך של כ- 84 מיליון ש"ח צמוד למדד

תשומות הבניה לחודש אוקטובר 2019, בתוספת מע"מ כדין, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח העסקה המצורף. על
מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה

המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור
ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה;

משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

11
הפניקס
1105535199921.61קרדן אן.וי.פנסיה

01/01/20
אג"ח18:00

1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 15.1.2020
, ליום 15 באפריל, 2020 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק,

הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא

הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים
עברבעדכאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין

רוב
√לא99.96מיוחד



בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע
מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר

הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת

ההחלטה הנ"ל.

הפניקס12
פנסיה

מרכז הפורמיקה
6750172527080.0502/01/20אברבוך בע"מ

מיוחדת09:20

1. לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות
הבנות של החברה, המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד, לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי
שליטה בחברה ו/או שלמי שנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח

זימון האסיפה

רובעברנגדנגד
√לא99.55מיוחד

הפניקס13
פנסיה

מרכז הפורמיקה
6750172527080.0502/01/20אברבוך בע"מ

2. להסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה, מר שלום אברבוך, למלא את תפקיד המנהל הכללי של החברה, לתקופהמיוחדת09:20
רובעברנגדנגדשל שלוש שנים ממועד האסיפה

√לא99.55מיוחד

הפניקס14
פנסיה

מרכז הפורמיקה
6750172527080.0502/01/20אברבוך בע"מ

3. לאשר את מינויה מחדש של גב' ליהי מנשקו כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת09:20
רובעברנגדנגדבת שלוש שנים, החל מיום 2.1.2020

√לא99.55מיוחד

הפניקס15
פנסיה

מרכז הפורמיקה
6750172527080.0502/01/20אברבוך בע"מ

4. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן גיל-אור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בתמיוחדת09:20
רובעברבעדבעדשלוש שנים, החל מיום 3.2.2020

√לא100מיוחד

הפניקס16
פנסיה

עשות - אשקלון
3120172009080.0202/01/20תעשיות בע"מ

רובלא עברנגדנגד1. אישור תיקון תקנון החברה בעניין פטור, שיפוי וביטוח.שנתית10:00
√לא100מיוחד

הפניקס17
פנסיה

עשות - אשקלון
3120172009080.0202/01/20תעשיות בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דימרי כמנכ"ל החברה.שנתית10:00
√לא100מיוחד

הפניקס18
פנסיה

רימוני תעשיות
10804565353220.0402/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מר איתמר שחר לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמולשנתית12:00
√לא99.21מיוחד

הפניקס19
פנסיה

רימוני תעשיות
10804565353220.0402/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור התקשרות החברה עם מר אופיר שדמי בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס20
פנסיה

רימוני תעשיות
10804565353220.0402/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה, רימוני פלסט בע"מ בהסכם העסקה של מר עופר וייסשנתית12:00
√לא73.18מיוחד

הפניקס21
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018שנתית14:00

הפניקס22
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס23
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד3. למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס24
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד4. למנות את מר איתי פרלמן לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס25
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד5. למנות את הגב' ורדה טריאקס לדירקטורית בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס26
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד6. למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס27
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד7. למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס28
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד8. למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס29
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד9. למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס30
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

שנתית14:00
10. למנות מחדש את משרדי רואה החשבון ארנסט אנד יאנג (Ernst &amp; Young) קוסט, פורר, גבאי את קסירר

ושות' ורוזנבלום הולצמן ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס31
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

11. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, למשך שלוששנתית14:00
רובעברבעדבעדשנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית (או תקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות)

√לא81.11מיוחד

הפניקס32
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

12. לאשר את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, החל מיום 1 בדצמבר 2019, באופן שתנאי כהונתו יהיה כמפורטשנתית14:00
רובעברבעדבעדבסעיף 3 לדוח זימון האסיפה

√לא99.3מיוחד

הפניקס33
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2102/01/20פלסטיק בע"מ

13. לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית בלתי תלויה, הגב' ורדה טריואקס, בנוסח המצ"ב כנספחשנתית14:00
רובעברבעדבעדג' לדוח זימון האסיפה

√לארגיל

הפניקס34
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018ומיוחדת

הפניקס35
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)ומיוחדת

הפניקס36
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס37
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראלומיוחדת
√לארגיל

הפניקס38
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנדומיוחדת
√לארגיל

הפניקס39
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריוןומיוחדת
√לארגיל

הפניקס40
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל



הפניקס41
פנסיה

בראק קפיטל
פרופרטיז אן וי

112160725241310.1002/01/20
14:00

שנתית
ומיוחדת

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה
רגיל

√לא

הפניקס42
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס43
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. מינוי מחדש של מרJeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס44
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. מינוי מחדש של גב'Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס45
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס46
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהומיוחדת
√לא88.84מיוחד

הפניקס47
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

רובעברנגדנגד14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")ומיוחדת
√לא84.24מיוחד

הפניקס48
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

ומיוחדת
RT Facility Management GmbH 15. אישור הסכם שירותים אדמניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין

ADLER Real Estate Service GmbH -ל &amp;amp;amp; Co. KGרובעברנגדנגד
√לא84.26מיוחד

הפניקס49
פנסיה

בראק קפיטל
112160725241310.1002/01/20פרופרטיז אן וי

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון16. דיון לגבי מדיניות הדיבדינדומיוחדת

הפניקס50
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

1. מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתיתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס51
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

2. מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאהשנתית15:30
רובעברבעדבעדשל החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס52
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

3. מינוי מחדש של מר חררדו טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתיתשנתית15:30
רובעברבעדבעדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס53
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

4. מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאהשנתית15:30
רובעברבעדבעדשל החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס54
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

5. מינוי מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית15:30
רובעברבעדבעדהחברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס55
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

שנתית15:30
6. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), לבדו, כרואי החשבון המבקרים של החברה

לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל
הנדרש, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס56
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון7. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2018 כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.שנתית15:30

הפניקס57
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.0502/01/20אלקטרונית בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2018 כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.שנתית15:30

הפניקס58
פנסיה

עלבד משואות
6250122444190.2105/01/20יצחק בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מר גיא רוזן כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6.1.2020מיוחדת10:00
√לא99.96מיוחד

הפניקס59
פנסיה

סינאל מלל פייווי
10849532062871.4405/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אבי בוגנים, אחיו של מר גבי בוגנים, בעל השליטה בחברהמיוחדת11:00
√לא100מיוחד

הפניקס60
פנסיה

א.נ שוהם ביזנס
10820071594320.1405/01/20בע"מ

1. תיקון תקנון החברה בסעיף הנוגע לפטור מאחריות לנושא משרה הנמנה על בעל השליטה, וכן הענקת כתבמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדפטור למנכ"ל החברה ודירקטור בה, מר אלי נידם שהינו בעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

√לא53.26מיוחד

הפניקס61
פנסיה

א.נ שוהם ביזנס
10820071594320.1405/01/20בע"מ

2. הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם שהינו בעלמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהשליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים

√לא99.85מיוחד

הפניקס62
פנסיה

אלמור חשמל
התקנות

ושירותים (1986)
בע"מ

11424541908501.6705/01/20
מיוחדת14:00

1. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה עדכון תנאי העסקתו של מר מאיר סרוסי, מנכ"ל החברה וכן
דירקטור ובעל עניין מכוח החזקותיו במניות החברה (להלן: "מנכ"ל החברה"), בתוקף מיום 1.1.2020, כך ששכרו

החודשי יעמוד על סך של 85,000 ש"ח לחודש צמוד להפרש בין מדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") לבין המדד
לחודש מאי 2014. בנוסף, החברה תעמיד לזכות מנכ"ל החברה רכב אשר יהא בשווי הדומה לשווי הרכב הקיים

(כחדש) וניתן יהיה להחליפו אחת ל- 250 ק"מ או אחת לשלוש שנים, לפי המועד המוקדם מבניהם. על מי שיש לו
עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף

בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה
אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי.

מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

רובעברבעדבעד
√לא99.05מיוחד

הפניקס63
פנסיה

אלמור חשמל
התקנות

ושירותים (1986)
בע"מ

11424541908501.6705/01/20
רובעברבעדבעד2. עדכון תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברהמיוחדת14:00

√לארגיל

הפניקס64
פנסיה

קבוצת מיחשוב
5070124464540.5405/01/20ישיר בע"מ

1. מינוי גב' ענת יקיר ("גב' יקיר") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 8 בפברוארמיוחדת15:00
2020 (מועד סיום כהונתה של גב' איריס ילון שפירא, המסיימת תקופת כהונה שלישית כדח"צית בחברה)

ללא
רובעברבעדהמלצה

√כן100מיוחד

הפניקס65
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

רובדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2018ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס66
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

רובעברנגדנגד2. אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע (שוקי) גלייטמן עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס67
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס68
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

רובעברבעדבעד4. אישור מינויו מחדש של מר אריה וובר עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהומיוחדת
√לארגיל

רוב5. אישור מינויו מחדש של משרד עמית- חלפון רואי חשבון, כרואי חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפהשנתית06/01/20קפיטל פוינטהפניקס



√לארגילעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרוומיוחדת1097146504500.1408:30בע"מפנסיה69

הפניקס70
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

ומיוחדת
6. אישור מינויו של מר ישי טל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 30 בדצמבר

רובעברנגדנגד2019ממועד אישור האסיפה
√לא64.56מיוחד

הפניקס71
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

ומיוחדת
7. בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה למינוי של מר ישי טל לדירקטור חיצוני, מוצע להעניק למר ישי טל,

רובעברנגדנגדכתב שיפוי וכתב פטור, בנוסח המקובל בחברה ואשר מצורף לדוח זימון זה כנספח ג' וכנספח ד'
√לארגיל

הפניקס72
פנסיה

קפיטל פוינט
1097146504500.1406/01/20בע"מ

08:30
שנתית

רובעברנגדנגד8. אישור מחדש של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברהומיוחדת
√לא64.08מיוחד

הפניקס73
פנסיה

איי.די.או. גרופ
50502406336780.0606/01/20בע"מ

12:00
אג"ח

התייעצות
1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 19.12.2019 (מספר אסמכתא: -2019-01

√לאל.רדיוןדיוןדיון122563), בדבר הפיכת מניות ADOP המוחזקות על ידי החברה למניות רדומות.

הפניקס74
פנסיה

איי.די.או. גרופ
50502406336780.0606/01/20בע"מ

12:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס75
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265561339.90.4506/01/20בע"מ

12:00
אג"ח

התייעצות
1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 19.12.2019 (מספר אסמכתא: -2019-01

122563), בדבר הפיכת מניות ADOP המוחזקות על ידי החברה למניות רדומות.
ללא

√לאל.רדיוןהמלצה

הפניקס76
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265561339.90.4506/01/20בע"מ

12:00
אג"ח

ללא2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות
√לאל.רדיוןהמלצה

הפניקס77
פנסיה

מפעלי פ.מ.ס.
3150108049250.1006/01/20מיגון בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת

1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה
ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 36(ב)(10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף

2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות
רובעברבעדבעד

√לא78.81מיוחד

הפניקס78
פנסיה

מפעלי פ.מ.ס.
3150108049250.1006/01/20מיגון בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברהומיוחדת
√לא77.78מיוחד

הפניקס79
1113034204629.34.3306/01/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח18:00

1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 8.1.2020 (ויום התשלום קבוע ליום 19.1.2020), למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 2020.2.11. יום התשלום ידחה ליום 2020.2.23 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט

בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק
דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין

בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל
זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על
סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.99מיוחד

הפניקס80
1113034204629.34.3306/01/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח18:00

2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום
במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את

מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך
הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחייה כמפורט בסעיף 1.1

לעיל. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש,
כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות

החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות
החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או

מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או
להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע

התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייב

רובעברבעד
√לא89.3מיוחד

הפניקס81
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.5007/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. מתן כתבי שיפוי לנושאי משרהמיוחדת14:00
√לא99.98מיוחד

הפניקס82
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.5007/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מתן כתבי פטור מאחריות לנושאי משרהמיוחדת14:00
√לא88.43מיוחד

הפניקס83
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.5007/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי דירקטור חיצונימיוחדת14:00
√לא96.02מיוחד

הפניקס84
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.5007/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי דירקטורמיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס85
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.8907/01/20

רובעברבעדבעד1. אישור הקצאה פרטית מהותית של 100,000 אופציות (לא סחירות) למנכ"ל החברה, מר אמיר וידמן.מיוחדת17:00
√לא95.15מיוחד

הפניקס86
פנסיה

צור שמיר
7300107151440.1008/01/20אחזקות בע"מ

1. אישור הקצאת 800,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-800,000 מניות רגילות, בנות 1 ש"חמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדע.נ. כל אחת, של החברה, למר יוסי קוצ'יק, יו"ר דירקטוריון החברה, והכל כמפורט בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס87
פנסיה

צור שמיר
7300107151440.1008/01/20אחזקות בע"מ

2. בהמשך למינויו של מר גדי אייזנקוט כדירקטור בחברה החל מיום 28 בנובמבר 2019 , לאשר בעבורו תנאימיוחדת14:00
רובעברבעדבעדכהונה, בהתאם למפורט בדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס88
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3709/01/20בע"מ

1. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימהשנתית15:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןביום 31.12.2018, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2019 (אסמכתא 2019-01-029256).

הפניקס89
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3709/01/20בע"מ

2. לאשר את מינויים מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

הפניקס90
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3709/01/20בע"מ

3. לאשר את מינויו מחדש של מר חי בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניותשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס91
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3709/01/20בע"מ

4. לאשר את מינויו מחדש של מר רועי טויזר כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדבעלי מניות החברה.

√לארגיל

הפניקס92
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3709/01/20בע"מ

5. לאשר את מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניותשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל



הפניקס93
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240632037.10.0609/01/20בע"מ

אג"ח16:00

1. מינוי יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו-(סדרה ח') [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו-(סדרה ח') של החברה. לאור העובדה כי משועבדות לטובת סדרות ז' ו-ח' מניות
חברת ADO PROPERTIES S.A. ("המניות המשועבדות"), ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי הבקיא בדין החל

ביחס למניות המשועבדות. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי יועץ משפטי ישראלי בלבד. מובהר
כי ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יובהר כי הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה
במקביל גם באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה. ככל שהצעת ההחלטה תתקבל

באסיפות המחזיקים של שתי הסדרות, ימונה יועץ משפטי לייצוג משותף של שתי הסדרות. ככל שהצעת ההחלטה
תתקבל רק באחת מאסיפות המחזיקים, ימונה יועץ משפטי רק עבור הסדרה אשר אישרה את הצעת ההחלטה

שלעיל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס94
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265548503.70.4509/01/20בע"מ

אג"ח16:00

1. מינוי יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו-(סדרה ח') [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה
הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו-(סדרה ח') של החברה. לאור העובדה כי משועבדות לטובת סדרות ז' ו-ח' מניות
חברת ADO PROPERTIES S.A. ("המניות המשועבדות"), ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי הבקיא בדין החל

ביחס למניות המשועבדות. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי יועץ משפטי ישראלי בלבד. מובהר
כי ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יובהר כי הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה
במקביל גם באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') שהנפיקה החברה. ככל שהצעת ההחלטה תתקבל

באסיפות המחזיקים של שתי הסדרות, ימונה יועץ משפטי לייצוג משותף של שתי הסדרות. ככל שהצעת ההחלטה
תתקבל רק באחת מאסיפות המחזיקים, ימונה יועץ משפטי רק עבור הסדרה אשר אישרה את הצעת ההחלטה

שלעיל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס95
פנסיה

אזורים-חברה
להשקעות בפתוח

ובבנין בע"מ
7150118524452.8909/01/20

1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כיו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימוןמיוחדת17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה

√לא90.36מיוחד

הפניקס96
פנסיה

אזורים-חברה
להשקעות בפתוח

ובבנין בע"מ
7150118524452.8909/01/20

רובעברבעדבעד2. מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח הזימוןמיוחדת17:00
√לא100מיוחד

הפניקס97
פנסיה

אזורים-חברה
להשקעות בפתוח

ובבנין בע"מ
7150118524452.8909/01/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח הזימוןמיוחדת17:00
√לא100מיוחד

הפניקס98
פנסיה

אזורים-חברה
להשקעות בפתוח

ובבנין בע"מ
7150118524452.9009/01/20

רובעברבעדבעד1. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפהמיוחדת17:01
√לארגיל

הפניקס99
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365520103.63.2212/01/20להשקעות בע"מ

14:00
אג"ח

התייעצות
1.1 דיון בנוגע לבקשתה של קיסטון למתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם בנוגע

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלרכישת הזכויות במפעיל. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס100
פנסיה

אפריקה-ישראל
61104313779253.3412/01/20להשקעות בע"מ

14:00
אג"ח

התייעצות
1.1 דיון בנוגע לבקשתה של קיסטון למתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם בנוגע

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלרכישת הזכויות במפעיל. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס101
פנסיה

אפריקה-ישראל
61104802316911.1912/01/20להשקעות בע"מ

14:00
אג"ח

התייעצות
1.1 דיון בנוגע לבקשתה של קיסטון למתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם בנוגע

√לאל.רדיוןדיוןדיוןלרכישת הזכויות במפעיל. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס102
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365520103.63.2212/01/20להשקעות בע"מ

אג"ח15:30

1. להורות לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק ההצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת
עתודות מספקות בידי הנאמן רקע א.ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות

קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים
("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס'' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת
ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס'' אסמכתא 2019-01-103780). ב.בהתאם

למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה
בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל

שנותרו, ובניכוי חובות מס. ג.במסגרת ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים
ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע. ד.ביום

3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק
מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס103
פנסיה

אפריקה-ישראל
61104313779253.3412/01/20להשקעות בע"מ

אג"ח15:30

1. להורות לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק ההצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת
עתודות מספקות בידי הנאמן רקע א.ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות

קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים
("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס'' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת
ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס'' אסמכתא 2019-01-103780). ב.בהתאם

למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה
בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל

שנותרו, ובניכוי חובות מס. ג.במסגרת ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים
ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע. ד.ביום

3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק
מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס104
פנסיה

אפריקה-ישראל
61104802316911.1912/01/20להשקעות בע"מ

אג"ח15:30

1. להורות לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק ההצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת
עתודות מספקות בידי הנאמן רקע א.ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות

קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים
("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס'' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת
ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס'' אסמכתא 2019-01-103780). ב.בהתאם

למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה
בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל

שנותרו, ובניכוי חובות מס. ג.במסגרת ההוצאות שנותרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים

רובעברבעד
√לארגיל



ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע. ד.ביום
3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק

מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת

הפניקס105
פנסיה

פוליגון נדל"ן
7450181261490.1413/01/20בע"מ

רובלא עברבעדבעד1. נושא מספר 1 שעל סדר היום: מינויו של מר תמיר חרמץ כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת10:00
√לא56.01מיוחד

הפניקס106
פנסיה

פוליגון נדל"ן
7450181261490.1413/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. נושא מספר 2 שעל סדר היום: מינויו של מר חן שרייבר כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת10:00
√לא92.92מיוחד

הפניקס107
פנסיה

לידר החזקות
3180141906200.0213/01/20והשקעות בע"מ

1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורףמיוחדת12:00
רובלא עברבעדבעדכנספח א' לדוח זימון האסיפה.

√לא92.53מיוחד

הפניקס108
פנסיה

לידר החזקות
3180141906200.0213/01/20והשקעות בע"מ

2. אישור הארכת הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, מר יצחק אפלויג, בתנאים זהים,מיוחדת12:00
רובלא עברבעדבעדלתקופה בת 3 שנים החל מיום 4 באוקטובר 2019, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.

√לא92.46מיוחד

הפניקס109
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר

√לאל.רדיוןדיוןדיוןטרחת רואה החשבון המבקר

הפניקס110
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס111
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס112
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס113
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס114
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס115
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה

רובעברבעדבעדביום 12 בפברואר 2020
√לא100מיוחד

הפניקס116
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום

רובעברבעדבעד12 בפברואר 2020
√לא100מיוחד

הפניקס117
פנסיה

ערד השקעות
ופתוח תעשיה

בע"מ
73101816689440.5813/01/20

12:00
שנתית

רובעברבעדבעדאישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999ומיוחדת
√לא81.72מיוחד

הפניקס118
פנסיה

יצוא-חברה
7040152259240.0213/01/20להשקעות בע"מ

13:00
שנתית
רובדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018נדחית

√לארגיל

הפניקס119
פנסיה

יצוא-חברה
7040152259240.0213/01/20להשקעות בע"מ

13:00
שנתית
רובעברבעדבעד2. הארכת כהונתו של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

הפניקס120
פנסיה

יצוא-חברה
7040152259240.0213/01/20להשקעות בע"מ

13:00
שנתית
רובעברבעדבעד3. הארכת כהונתו של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהנדחית

√לארגיל

הפניקס121
פנסיה

יצוא-חברה
7040152259240.0213/01/20להשקעות בע"מ

13:00
שנתית
נדחית

4. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה לשנים 2019-2020 ולהסמיך את
רובעברבעדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארגיל

הפניקס122
פנסיה

המשביר 365
11049591468704.2813/01/20החזקות בע"מ

14:00
מיוחדת
בוטלה

1. הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה, לתקופה של
רובנגדנגדשלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020 ועד ליום 31 בדצמבר 2022 (כולל)

√לאמיוחד

הפניקס123
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

שנתית15:00

To appoint Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, certified public accountants in Israel and a member of
Ernst &amp; Young Global, as the Company’s independent auditors for the year 2019 and for an

additional period until the following annual general meeting and to authorize the Board of Directors to
determine their compensation for the year; and to inform the shareholders of the aggregate compensation

;paid to the auditors for the year ended December 31, 2018

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס124
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדTo approve the re-election of Dr. David Zacut as a director to the board of directors of Brainsway Ltd .2.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס125
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדTo approve the re-election of Mr. Avner Hagai as a director to the board of directors of Brainsway Ltd .3.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס126
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדTo approve the election of Mr. Avner Lushi as a director to the board of directors of Brainsway Ltd .4.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס127
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדTo approve the grant of options to Ms. Eti Mitrani and to Mr. Avner Lushi .5.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס128
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

בעדבעדTo approve amendments to the Brainsway's compensation policy .6.שנתית15:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

בעדבעדTo approve compensation for Christopher R. von Jako, Ph.D., Brainsway's future president and chief .7שנתית11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מהפניקס129

עבר (רוב
√לארובמיוחד



ללאexecutive officer.15:00פנסיה
פירוט)

מיוחד

הפניקס130
פנסיה

11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מ
15:00

רובעברבעדבעדTo approve compensation for Dr. David Zacut for his role as the chairman of the board of directors .8.שנתית
רגיל

√לא

הפניקס131
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

To approve compensation for Dr. David Zacut for the 3 month on-the-job-training to Brainsway's .9שנתית15:00
.entering president and chief executive officerבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס132
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדTo approve amendments to Brainsway Ltd.'s Articles of Association .10.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס133
11007184087043.9213/01/20בריינסוויי בע"מפנסיה

שנתית15:00
To discuss the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018 and .11

the Board of Directors Report (included in the Company’s Registration Statement on Form F-1 filed with
.the Securities and Exchange Commission) for the year

רובדיוןדיון
√לארגיל

הפניקס134
פנסיה

עמיר שיווק
והשקעות

בחקלאות בע"מ
10922045115850.0614/01/20

1. אישור תיקון מדיניות תגמול של החברה (התיקונים לעומת מדיניות התגמול הקודמת של החברה מסומניםמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדבסימני מהדורה)

√לא84.89מיוחד

הפניקס135
פנסיה

עמיר שיווק
והשקעות

בחקלאות בע"מ
10922045115850.0614/01/20

מיוחדת11:00

2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר גיא בינשטוק כמנכ"ל החברה מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של
מר גיא בינשטוק כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1.1.2020, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה
המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא בינשטוק כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1.1.2020, כמפורט

בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה."

רובעברבעדבעד
√לא97.08מיוחד

הפניקס136
פנסיה

מצלאוי חברה
1106749691590.2714/01/20לבנין בע"מ

1. הארכת כהונתה של גב' מירב עמיר בן אבי, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בתמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדשלוש שנים, בתוקף החל מיום 26 בינואר 2020.

√לא100מיוחד

הפניקס137
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לא87.09מיוחד

הפניקס138
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות

.POSI רובעברבעדבעדעתידיות ובפוליסת
√לארגיל

הפניקס139
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס140
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס141
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובלא עברנגדנגד5. . מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברהומיוחדת
√לא68.34מיוחד

הפניקס142
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
6. . אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות

.POSI רובעברבעדבעדעתידיות ובפוליסת
√לארגיל

הפניקס143
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. . מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס144
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.2414/01/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. . מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקיומיוחדת
√לארגיל

הפניקס145
פנסיה

אל על נתיבי
אויר לישראל

בע"מ
10878244684554.8415/01/20

1. אישור עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוחכללית15:00
רובעברבעדבעדעסקי של החברה.

√לא93.69מיוחד

הפניקס146
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240637932.10.0615/01/20בע"מ

אג"ח16:00

1. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - ש. הורוביץ ושות' – באמצעות עורכי

הדין רן פלדמן ואמיר עסלי, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח 1.1 לכתב ההצבעה.
בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים

המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ משפטי

התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח תוצאות
אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת

הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ח') כהצבעה אחת
כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב הקולות

בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח'). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות
הש

רובלא עבר
√לאמיוחד

הפניקס147
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240637932.10.0615/01/20בע"מ

אג"ח16:00

2. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - ארדינסט, בן נתן, טולדיאנו ושות' –

באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח 1.2
לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד

מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ
משפטי התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח

תוצאות אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ח')

כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב
הקולות בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח'). ההחלטה בסעיף 2 זה

רובעברבעד
√לא100מיוחד

3. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - גיא, בכר, לביא ושות', עורכי דין

ונוטריון וכן משרד סאני אליאס ושות', משרד עורכי דין, בהתאם שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח
1.3 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד



הפניקס148
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240637932.10.0615/01/20בע"מ

אג"ח16:00
מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים

המשפטיים המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ
משפטי התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח

תוצאות אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ח')

כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב
הקולות בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ו- (סדרה ח'). ההחלטה בסעיף 3 זה

רובלא עבר
√לאמיוחד

הפניקס149
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265552710.50.4515/01/20בע"מ

אג"ח16:00

1. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח'') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - ש. הורוביץ ושות'' – באמצעות עורכי
הדין רן פלדמן ואמיר עסלי, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח 1.1.א לכתב ההצבעה.

בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים
המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים
המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ משפטי

התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח תוצאות
אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת

הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ז'') כהצבעה אחת
כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב הקולות

בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח''). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות

רובלא עבר
√לאמיוחד

הפניקס150
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265552710.50.4515/01/20בע"מ

אג"ח16:00

2. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח'') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - ארדינסט, בן נתן, טולדיאנו ושות'' –

באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח
1.2.א לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד

מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ
משפטי התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח

תוצאות אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ז'')

כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב
הקולות בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח''). ההחלטה בסעיף 2

רובעברבעד
√לא100מיוחד

הפניקס151
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265552710.50.4515/01/20בע"מ

אג"ח16:00

3. לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח'') שהנפיקה החברה
במסגרת אסיפות המחזיקים מיום 9.1.2020, קביעת זהות היועץ המשפטי - גיא, בכר, לביא ושות'', עורכי דין

ונוטריון וכן משרד סאני אליאס ושות'', משרד עורכי דין, בהתאם שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח
1.3.א לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: * כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד

מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 עד 3 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים
המשפטיים המוצעים, הצבעתו בכל אחד מסעיפים אלו תיפסל. * לאור העובדה כי ההחלטה בדבר מינוי יועץ
משפטי התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') שהנפיקה החברה ומשכך, בהתאם לאמור בדוח

תוצאות אסיפת ההצבעה בדבר מינויו של יועץ משפטי משותף לשתי הסדרות, הקולות שישתתפו בהצבעה
במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 עד 3 יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ז'')

כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. לפיכך, היועץ המשפטי שימונה יהא היועץ המשפטי שיקבל את מירב
הקולות בחישוב מצרפי של קולות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') ו- (סדרה ח''). ההחלטה בסעיף 3

רובלא עבר
√לאמיוחד

הפניקס152
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

1. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס153
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

2. לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס154
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

3. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס155
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

רובעברבעד4. . מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןנדחית
√כןרגיל

הפניקס156
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

5. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'''' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.
רובעבר

√לארגיל

הפניקס157
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

6. לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'''' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.
רובלא עבר

√לארגיל

הפניקס158
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

7. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'''' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס159
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365499350.73.2215/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

8. לאשר את מינויו של משרד מ. פירון ושות'''' עורכי דין עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף

לכתב ההצבעה המצ"ב.
רובלא עברבעד

√לארגיל

הפניקס160
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

1. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס161
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

2. לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הורד3. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה



הפניקס162
פנסיה

אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ

6110431363907.63.3415/01/20
23:30

אג"ח
נדחית

כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב
ההצבעה המצ"ב.

מסדר
היום

רוב
רגיל

√לא

הפניקס163
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

רובעברבעד4. . מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןנדחית
√כןרגיל

הפניקס164
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

5. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'''' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.
רובעבר

√לארגיל

הפניקס165
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

6. לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'''' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.
רובלא עבר

√לארגיל

הפניקס166
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

7. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'''' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס167
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431363907.63.3415/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

8. לאשר את מינויו של משרד מ. פירון ושות'''' עורכי דין עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כו''''), (סדרה כז'''') ו- (סדרה כח'''') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף

לכתב ההצבעה המצ"ב.
רובלא עברבעד

√לארגיל

הפניקס168
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

1. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס169
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

2. אשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''),
(סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה

המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס170
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

3. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס171
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

רובעברבעד4. . מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןנדחית
√כןרגיל

הפניקס172
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

5. לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות'' עורכי דין ומשרד נאור- גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.
רובעבר

√לארגיל

הפניקס173
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

6. לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.
רובלא עבר

√לארגיל

הפניקס174
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

7. לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות'' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה
כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב

ההצבעה המצ"ב.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס175
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480221362.71.1915/01/20להשקעות בע"מ

23:30
אג"ח

נדחית

8. לאשר את מינויו של משרד מ. פירון ושות'' עורכי דין עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כו''), (סדרה כז'') ו- (סדרה כח'') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף

לכתב ההצבעה המצ"ב.
√לאלא עברבעד

הפניקס176
פנסיה

אנליסט
אי.אמ.אס.-
שרותי ניהול

השקעות בע"מ

10806132163390.9616/01/20
רובעברבעדבעד1. הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברהמיוחדת11:00

√לארגיל

הפניקס177
פנסיה

פורמולה מערכות
25601628279101.9416/01/20(1985)בע"מ

To re-elect Mr. Marek Panek to the Company’s board of directors, or the Board, to hold office until .1שנתית14:00
;our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס178
פנסיה

פורמולה מערכות
25601628279101.9416/01/20(1985)בע"מ

To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of .2שנתית14:00
;shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס179
פנסיה

פורמולה מערכות
25601628279101.9416/01/20(1985)בע"מ

To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of .3שנתית14:00
;shareholders and until his successor is duly electedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס180
פנסיה

פורמולה מערכות
25601628279101.9416/01/20(1985)בע"מ

שנתית14:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public .4
accounting firm, a member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public
accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of

shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such
.independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס181
פנסיה

א.מ.ת. מיחשוב
3820106670050.1616/01/20בע"מ

1. אישור תנאי העסקתו של מר שרגא שחק, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לדו"חמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהעיסקה בעניין.

√לא85.28מיוחד

הפניקס182
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
בעדבעד1. תיקון תקנות בתקנון החברה בקשר עם החלפת מנגנון מינוי הדירקטוריםנמשכת

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס183
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
בעדבעד2. תיקון תקנה 80 בתקנון החברה בקשר עם הכפפת המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריוןנמשכת

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס184
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
נמשכת

3. ביטול חלוקת דירקטוריון החברה לקבוצות והתאמת משך כהונתם של הדירקטורים בקבוצות ב' ו- ג' להוראות
בעדבעדהתקנון המתוקן

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס185
פנסיה

חברת הכשרת
6120108802752.7116/01/20הישוב בישראל

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד4. מינוי מר דוד בבאי לדירקטור חיצוני בחברה.נמשכת

√לא100מיוחד



בע"מ

הפניקס186
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
רובעברנגדנגד5. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשהנמשכת

√לא99.97מיוחד

187
הפניקס
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.71

16/01/20
15:00

מיוחדת
עברבעדבעד6. אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהםנמשכת

רוב
√לא100מיוחד

הפניקס188
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
בעדבעד7. אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהםנמשכת

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס189
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד8. אישור הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהםנמשכת

√לא88.85מיוחד

הפניקס190
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120108802752.7116/01/20

15:00
מיוחדת
נמשכת

9. אישור "עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות להתקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים
רובעברבעדבעדונושאי משרה, אשר תחול, בין היתר על דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

√לא100מיוחד

הפניקס191
פנסיה

אינרום תעשיות
113235612938092.7716/01/20בנייה בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברהמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס192
פנסיה

אינרום תעשיות
113235612938092.7716/01/20בנייה בע"מ

רובעברבעדבעד2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס193
3540193194210.1620/01/20טלסיס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברהמיוחדת11:00
√לא99.09מיוחד

הפניקס194
פנסיה

ניסן תעשיות
6600192449831.7620/01/20רפואיות בע"מ

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31שנתית11:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2018 לרבות, בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

הפניקס195
פנסיה

ניסן תעשיות
6600192449831.7620/01/20רפואיות בע"מ

שנתית11:00
2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי, ברוקנר, אינגבר רוזנצוויג ושות', כרואי

החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה
לקבוע את שכרם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס196
פנסיה

ניסן תעשיות
6600192449831.7620/01/20רפואיות בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש ה"ה אברהם הראל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.שנתית11:00
√לארגיל

הפניקס197
פנסיה

ניסן תעשיות
6600192449831.7620/01/20רפואיות בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש ה"ה יעל גיט לכהן כדירקטורית בחברה.שנתית11:00
√לארגיל

הפניקס198
פנסיה

ניסן תעשיות
6600192449831.7620/01/20רפואיות בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש ה"ה יחזקאל ניסן לכהן כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס199
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.מיוחדת15:00

הפניקס200
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

מיוחדת15:00
2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד

האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים
נוספים לשנת 2018.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס201
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס202
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס203
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס204
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס205
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס206
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס207
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.מיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס208
פנסיה

אמות השקעות
109727885765870.3420/01/20בע"מ

10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה.מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדמדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.

√לא56.53מיוחד

הפניקס209
פנסיה

אפקון החזקות
5780138683554.3421/01/20בע"מ

1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, ודיוןשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןבהם

הפניקס210
פנסיה

אפקון החזקות
5780138683554.3421/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס211
פנסיה

אפקון החזקות
5780138683554.3421/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס212
פנסיה

אפקון החזקות
5780138683554.3421/01/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס213
פנסיה

אפקון החזקות
5780138683554.3421/01/20בע"מ

5. לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר - Ernst &amp; Young כרואי החשבוןשנתית14:00
רובעברבעדבעדהמבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

√לארובעברבעדבעד1. חלוקת דיבידנדשנתית72231412281010.0622/01/20בנק אגוד לישראלהפניקס214



רגיל13:00בע"מפנסיה

הפניקס215
פנסיה

מג'יק תעשיות
108231215796691.6723/01/20תכנה בע"מ

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein ,for terms expiring at the Company's 2020 .1שנתית10:00
Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס216
פנסיה

מג'יק תעשיות
108231215796691.6723/01/20תכנה בע"מ

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon,for terms expiring at the Company's 2020 .2שנתית10:00
Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס217
פנסיה

מג'יק תעשיות
תכנה בע"מ

108231215796691.6723/01/20
10:00

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay,for terms expiring at the Company's 2020 .3שנתית
Annual General Meeting of Shareholders

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס218
פנסיה

מג'יק תעשיות
108231215796691.6723/01/20תכנה בע"מ

To Approve an increase of the Company's authorized and registered share capital by NIS 1,000,000 and .4שנתית10:00
to amend its Articles of Association accordinglyרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס219
פנסיה

מג'יק תעשיות
108231215796691.6723/01/20תכנה בע"מ

שנתית10:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public .5
accounting firm, a member firm of Ernst &amp; Young Global, as our independent registered public

accounting firm for the year ending December 31, 2019 and to authorize our Board of Directors to
delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered

.public accountants in accordance with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס220
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופות שהסתיימו בימים 31מיוחדת11:00
√לאדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2017 ו – 31 בדצמבר 2018

הפניקס221
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

רובעברנגדנגד2. אישור הארכת כהונתו של מר יצחק גילון כדירקטורמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס222
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

רובעברנגדנגד3. אישור הארכת כהונתו של מר יעקב גילון כדירקטורמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס223
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

רובעברנגדנגד4. אישור הארכת כהונתו של ד"ר יעקב (ז'ק) נריה כדירקטורמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס224
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

רובעברנגדנגד5. אישור הארכת כהונתה של גב' פנינה דבורין כדירקטורית בלתי תלויהמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס225
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

6. אישור הארכת כהונת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכתמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהדירקטוריון לקבוע את שכרו

√לארגיל

הפניקס226
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046023/01/20(מחוקה)

7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, המצורפת כנספח א' לדוח, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוקמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהחברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")

√לא100מיוחד

הפניקס227
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.2726/01/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד1. עדכון מדיניות התגמול של החברהמיוחדת10:00
√לא70.88מיוחד

הפניקס228
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.2726/01/20(1993) בע"מ

3.2. הארכת כהונתו של מנכ"ל החברה בשנה אחת נוספת, אישור הצעה פרטית מהותית והענקת זכאות למענקמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהסתגלות

√לא84.05מיוחד

הפניקס229
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31

√לאל.רדיוןדיוןדיוןבדצמבר 2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

הפניקס230
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
√לארגיל

הפניקס231
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר

רובעברנגדנגדתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס232
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס233
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס234
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים

רובעברנגדנגדבתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס235
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס236
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס237
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס238
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה

רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס239
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום

רובעברנגדנגדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.
√לארגיל

הפניקס240
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.6726/01/20בע"מ

11:00
שנתית

ומיוחדת
12. אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים

רובעברבעדבעד.
√לא99.51מיוחד

הפניקס241
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240645285.60.0626/01/20בע"מ

13:30
אג"ח

התייעצות

1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 21.1.2020 (מספר אסמכתא: -2020-01
007582). בעניין זה, מצ"ב כנספח א' לזימון האסיפה ההתכתבויות כדלקמן: מכתב ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות

החוב אל החברה ונושאי המשרה שלה מיום 13.1.2020; תשובת החברה מיום 21.1.2020; תשובת ב"כ הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב מיום 21.1.2020.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס242
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240645285.60.0626/01/20בע"מ

13:30
אג"ח

התייעצות
2. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהאחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים.

הפניקס243
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240645285.60.0626/01/20בע"מ

13:30
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

אג"ח5050265565330.90.4526/01/20איי.די.או. גרופהפניקס244
1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 21.1.2020 (מספר אסמכתא: -2020-01
√לאדיוןדיון007582). בעניין זה, מצ"ב כנספח א' לזימון האסיפה ההתכתבויות כדלקמן: מכתב ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות



החוב אל החברה ונושאי המשרה שלה מיום 13.1.2020; תשובת החברה מיום 21.1.2020; תשובת ב"כ הנאמןהתייעצות13:30בע"מפנסיה
ומחזיקי אגרות החוב מיום 21.1.2020.

הפניקס245
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265565330.90.4526/01/20בע"מ

13:30
אג"ח

התייעצות
2. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים

√לאדיוןדיוןהאחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים.

הפניקס246
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265565330.90.4526/01/20בע"מ

13:30
אג"ח

√לאדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

247
הפניקס
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.11החדשה בע"מ

27/01/20
שנתית13:00

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין
בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתא מספר:2019-01-020616).
√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס248
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.1127/01/20החדשה בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס249
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.1127/01/20החדשה בע"מ

שנתית13:00
3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-1,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה כך שהון המניות

הרשום של החברה לאחר השינוי יורכב מ-1,500,000,000 מניות ללא ערך נקוב. תקנה 11(א) לתקנון החברה יותקן
בהתאם.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס250
פנסיה

הלמן אלדובי בית
10946221362620.0127/01/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד1. סיום כהונה של רוה"ח המבקר של החברה ומינוי רו"ח מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.שנתית14:00
√לארגיל

הפניקס251
פנסיה

הלמן אלדובי בית
10946221362620.0127/01/20השקעות בע"מ

נגדנגד2. ביטול תקנה 103א לתקנון החברהשנתית14:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס252
פנסיה

הלמן אלדובי בית
10946221362620.0127/01/20השקעות בע"מ

3. נטילת סמכויות דירקטוריון החברה ביחס לקבלת החלטות בעניין מכירת פעילות הגמל ו/או פעילות כוללת שלשנתית14:00
נגדנגדהחברה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס253
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110365027/01/20להשקעות בע"מ

16:00
אג"ח ללא
רובעברבעד1. מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןהתכנסות

√כןרגיל

הפניקס254
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110431027/01/20להשקעות בע"מ

16:00
אג"ח ללא
רובעברבעד1. מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןהתכנסות

√כןרגיל

הפניקס255
פנסיה

אפריקה-ישראל
6110480027/01/20להשקעות בע"מ

16:00
אג"ח ללא
√כןעברבעד1. מתן ארכה נוספת למועד האחרון להשלמת התנאים המתלים להסכם עם קיסטוןהתכנסות

הפניקס256
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

√לאדיוןדיוןדיוןדיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2018שנתית15:00

הפניקס257
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

2. מינוי של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ברואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתיתשנתית15:00
רובעברבעדבעדהבאה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

הפניקס258
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

3. .מינוי מחדש של ד"ר שוקי גלייטמן לדירקטור בחברה ואישור שכרו בגובה הסכום המירבי שחברה יכולה לשלםשנתית15:00
רובעברנגדנגדלדירקטור חיצוני בהתאם לתקנות הגמול, לפי הדרגה בה מסווגת החברה.

√לארגיל

הפניקס259
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר גיורא מיוחס לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס260
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר רמי גוטרמן לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמותשנתית15:00
√לארגיל

הפניקס261
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר דיוויד פוקס לדירקטור בחברה ואישור שכרו כפי שהיה בשנים קודמות.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס262
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

שנתית15:00
7. מינוי מחדש של מר גיל קרבס כדירקטור בחברה וקביעת שכרו בגובה הסכום המזערי בהתאם לתקנות החברות

(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה מסווגת
החברה.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

הפניקס263
290023501330.1428/01/20תעוזהפנסיה

8. למנות מחדש את ד"ר טל נחליאלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים שתחל ביוםשנתית15:00
רובעברבעדבעד26 בספטמבר 2020.

√לארגיל

הפניקס264
פנסיה

שטראוס גרופ
746016118598910.5829/01/20בע"מ

1. למנות מחדש את גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתהמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדביום 5 בפברואר 2020, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

√לא99.63מיוחד

הפניקס265
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018שנתית15:00

הפניקס266
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרושנתית15:00
√לארגיל

הפניקס267
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר אלי ברקת

√לארגיל

הפניקס268
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר צבי סטפק

√לארגיל

הפניקס269
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר אבנר סטפק

√לארגיל

הפניקס270
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר אבי באשר

√לארגיל

הפניקס271
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר אריה נחמיאס

√לארגיל

הפניקס272
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר דוד ברוך

√לארגיל

הפניקס273
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7529/01/20השקעות בע"מ

9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית15:00
רובעברבעדבעדנוספת: מר אשר דן ינאי שליין

√לארגיל

√לארובעברבעדבעד10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונהשנתית10818438346661.7529/01/20מיטב דשהפניקס274



רגילנוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא15:00השקעות בע"מפנסיה

הפניקס275
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.5830/01/20לישראל בע"מ

מיוחדת10:00
Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework .1
transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums

.between the Company and Israel Corporation Ltd
רובעברבעדבעד

√לא99.82מיוחד

הפניקס276
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.3630/01/20בע"מ

מיוחדת10:00

1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח
המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא
יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי

המניות של החברה.

רובעברבעדבעד
√לא99.77מיוחד

הפניקס277
פנסיה

אול-יר הולדינגס
1140136575465.32.8830/01/20לימיטד

אג"ח16:00

1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה וכן להסמיך את הנאמן לחתום על
המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה

הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט
הנמנעים.

רובעברבעד
√לא75.57מיוחד

הפניקס278
109106526539140.1502/02/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת14:00
√לא86.62מיוחד

הפניקס279
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240617512.50.0603/02/20בע"מ

אג"ח09:00
1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים
האחרונה לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 30.1.2020 במסגרתו פרסמה החברה תיקון לשטר הנאמנות ונוסח

התחייבות של ADO Properties לדיון עם מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

הפניקס280
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240617512.50.0603/02/20בע"מ

אג"ח09:00

2. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים, לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון
מיידי, הגשת בקשה לצו פתיחת הליכים ופירוק; נקיטת הליכים למימוש שעבודים, נקיטת הליכים לאיסור

דיספוזיציות בנכסי החברה. בקשר לכך מופנים מחזיקי אגרות החוב למכתב ששלח ב"כ הנאמן לחברה היום
(30.1.2020) המצ"ב כנספח א' לזימון (המכתב נשלח לאחר שפורסם דיווח החברה מהיום בדבר התפטרות

הדירקטורים החיצוניים של החברה). ככל שהחברה תודיע לנאמן בכתב כי היא נעתרת לדרישת הנאמן כמפורט
במכתב המצ"ב (ובסעיף 8 בפרט) יפרסם על כך הנאמן הודעה וכן יכול כי יתואם מועד חדש לאסיפות כך

שיתאפשר גם לנציגי החברה להשתתף בהן וכן כי יעודכנו הנושאים שעל סדר יומן של האסיפות.

√לאדיון

הפניקס281
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240617512.50.0603/02/20בע"מ

√לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח09:00

הפניקס282
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265548611.60.4503/02/20בע"מ

אג"ח09:00
1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים
האחרונה לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום 30.1.2020 במסגרתו פרסמה החברה תיקון לשטר הנאמנות ונוסח

התחייבות של ADO Properties לדיון עם מחזיקי אגרות החוב.
√לא

הפניקס283
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265548611.60.4503/02/20בע"מ

אג"ח09:00

2. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים, לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון
מיידי, הגשת בקשה לצו פתיחת הליכים ופירוק; נקיטת הליכים למימוש שעבודים, נקיטת הליכים לאיסור

דיספוזיציות בנכסי החברה. בקשר לכך מופנים מחזיקי אגרות החוב למכתב ששלח ב"כ הנאמן לחברה היום
(30.1.2020) המצ"ב כנספח א' לזימון (המכתב נשלח לאחר שפורסם דיווח החברה מהיום בדבר התפטרות

הדירקטורים החיצוניים של החברה). ככל שהחברה תודיע לנאמן בכתב כי היא נעתרת לדרישת הנאמן כמפורט
במכתב המצ"ב (ובסעיף 8 בפרט) יפרסם על כך הנאמן הודעה וכן יכול כי יתואם מועד חדש לאסיפות כך

שיתאפשר גם לנציגי החברה להשתתף בהן וכן כי יעודכנו הנושאים שעל סדר יומן של האסיפות.

√לא

הפניקס284
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265548611.60.4503/02/20בע"מ

√לא3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח09:00

הפניקס285
פנסיה

אילקס מדיקל
10807536595002.1103/02/20בע"מ

מיוחדת14:00
1. אישור הסמכתו מחדש של ד"ר משה בן שאול, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

לתקופה של שנתיים, החל מיום 1 בינואר 2020, במקביל לכהונתה של בתו, גב' תמר גלילי, הנמנית אף היא על
בעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה

רובעברבעדבעד
√לא70.35מיוחד

הפניקס286
פנסיה

אילקס מדיקל
10807536595002.1103/02/20בע"מ

מיוחדת14:00

2. בכפוף לאישור מינויו של ד"ר בן שאול, כיו"ר דירקטוריון החברה כאמור בסעיף 1 לעיל, אישור מחדש של
התקשרות החברה בהסכם העסקה עם ד"ר בן שאול כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שנתיים, החל מיום 1

בינואר 2020 זאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו הנוכחיים כפי שאושרו ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה ביום 2 בינואר 2018 (לרבות ביטוח ושיפוי)

רובעברבעדבעד
√לא75.05מיוחד

הפניקס287
פנסיה

אילקס מדיקל
10807536595002.1103/02/20בע"מ

מיוחדת14:00
3. אישור עדכון מנגנון המענק השנתי לגב' גלילי, כמנכ"ל החברה (ללא שינוי בתקרות), כך שיקבע כי הזכאות למענק

השנתי תהא בהתאם לעמידה ביעד EBITDA של קבוצת אילקס (כהגדרת המונח במדיניות התגמול) חלף עמידה
ביעד EBITDA במאוחד.

רובעברבעדבעד
√לא98.87מיוחד

הפניקס288
פנסיה

אילקס מדיקל
10807536595002.1103/02/20בע"מ

מיוחדת14:00

4. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות לתקופה של 3 שנים החל מיום 1
בינואר 2020, ללא שינוי ביחס למדיניות התגמול הקיימת של החברה, למעט עדכון תקרת עלות שכר הבסיס

החודשי ליו"ר דירקטוריון החברה ולמנכ"ל החברה ; עדכון משקלם היחסי של רכיבי תוכנית המענקים לסמנכ"לי
שיווק ומכירות ו/או למשנה למנכ"ל כמפורט בסעיף 7.4 למדיניות התגמול; וכן, שינויים טכניים או שינויים שאינם

מהותיים

רובעברבעדבעד
√לא74.31מיוחד

הפניקס289
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.8703/02/20 בע"מ

רובבעדבעד1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברהבוטלה17:00
√לא0מיוחד

הפניקס290
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.8703/02/20 בע"מ

רובבעדבעד2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.בוטלה17:00
√לא0מיוחד

הפניקס291
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.8703/02/20 בע"מ

רובבעדבעד3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.בוטלה17:00
√לא0מיוחד

הפניקס292
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.8703/02/20 בע"מ

רובבעדבעד4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרהבוטלה17:00
√לא0מיוחד

הפניקס293
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.5604/02/20נכסים בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018מיוחדת14:00

הפניקס294
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.5604/02/20נכסים בע"מ

2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מרמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדאיתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לארגיל

הפניקס295
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.5604/02/20נכסים בע"מ

3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מרמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדצחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לארגיל



הפניקס296
פנסיה

אפריקה ישראל
נכסים בע"מ

109135431827843.5604/02/20
14:00

4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב'מיוחדת
מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס297
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.5604/02/20נכסים בע"מ

מיוחדת14:00
5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב'

לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום
.19.2.2020

רובעברבעדבעד
√לא99.8מיוחד

הפניקס298
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.5604/02/20נכסים בע"מ

מיוחדת14:00
6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר

דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום
.19.2.2020

רובעברבעדבעד
√לא99.73מיוחד

299
הפניקס
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827843.56נכסים בע"מ

04/02/20
מיוחדת14:00

7. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018.
עברבעדבעדנוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.

רוב
√לארגיל

הפניקס300
פנסיה

אלון חברת הדלק
11015674.4604/02/20לישראל בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. )מס'' ני"ע 1162528 ,)אשר נוצר בעקבות אי תשלום
רובעברבעדהקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2

√לא89.42מיוחד

הפניקס301
פנסיה

אלון חברת הדלק
11015674.4604/02/20לישראל בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות )1999 )בע"מ )"ניהול רשתות"(,
רובעברבעדבשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל )1988 )בע"מ ומר מוטי בן משה )"ההסכם"(

√כן89.42מיוחד

הפניקס302
פנסיה

אלון חברת הדלק
11625283.1604/02/20לישראל בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. )מס'' ני"ע 1162528 ,)אשר נוצר בעקבות אי תשלום
רובעברבעדהקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.22

√לא89.42מיוחד

הפניקס303
פנסיה

אלון חברת הדלק
11625283.1604/02/20לישראל בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות )1999 )בע"מ )"ניהול רשתות"(,
רובעברבעדבשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל )1988 )בע"מ ומר מוטי בן משה )"ההסכם"(

√כן89.42מיוחד

הפניקס304
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0805/02/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינויה מחדש של הגב' עמית אורלנד, כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת11:00
√לא100מיוחד

הפניקס305
116126400.2805/02/20יוחננוףפנסיה

1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישורמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא99.46מיוחד

הפניקס306
116126400.2805/02/20יוחננוףפנסיה

2. מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועדמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה.

√לא87.8מיוחד

הפניקס307
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240605114.70.0605/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

√לאדיון1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר הצעת החברה למחזיקי אגרות החוב ככל שתפורסם עד מועד האסיפות.התייעצות

הפניקס308
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240605114.70.0605/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

התייעצות
2. דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד

√לאדיוןאסיפת המחזיקים האחרונה.

הפניקס309
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240605114.70.0605/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

√לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס310
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265530328.10.4505/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

√לאדיון1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר הצעת החברה למחזיקי אגרות החוב ככל שתפורסם עד מועד האסיפות.התייעצות

הפניקס311
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265530328.10.4505/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

התייעצות
2. דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד

√לאדיוןאסיפת המחזיקים האחרונה.

הפניקס312
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265530328.10.4505/02/20בע"מ

17:30
אג"ח

√לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס313
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

רובעברבעדבעדלאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019מיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס314
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

רובעברבעדבעדלאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019מיוחדת11:00
√לא88.56מיוחד

הפניקס315
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרהמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדבחברה

√לא88.57מיוחד

הפניקס316
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוימיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהמצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019

√לא88.14מיוחד

הפניקס317
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

מיוחדת11:00
5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס

ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר,
2019 בגין שנת 2020 (ואילך)

רובעברבעדבעד
√לא94.92מיוחד

הפניקס318
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

מיוחדת11:00
6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת

המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין
שנת 2020 (ואילך)

רובעברבעדבעד
√לא83.53מיוחד

הפניקס319
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות שלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

הפניקס320
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות שלמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

הפניקס321
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושאמיוחדת11:00
רובעברבעדבעד1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019

√לארגיל

הפניקס322
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5206/02/20

10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושאמיוחדת11:00
רובעברבעדבעד1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019

√לא85.08מיוחד

רובמיוחדת06/02/20גבאי מניביםהפניקס



√לאמיוחדנגדנגד1. מינוי גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברהבוטלה7710141218530.3711:00ופיתוח בע"מפנסיה323

הפניקס324
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.3806/02/20בע"מ

1. נושא 1 - מינוי גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16מיוחדת13:00
רובעברבעדבעדבפברואר, 2020

√לא99.16מיוחד

הפניקס325
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.3806/02/20בע"מ

רובעברבעדבעדנושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020מיוחדת13:00
√לא100מיוחד

הפניקס326
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240605114.70.0606/02/20בע"מ

אג"ח20:00

1. הוראות לנאמן לנהל משא ומתן על ההצעה המעודכנת של החברה [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל
של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן ולב"כ הנאמן לנהל משא ומתן עם החברה

לגיבוש הצעה מפורטת מחייבת של החברה על בסיס ההצעה המעודכנת של החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ז'' וסדרה ח'') של החברה אשר פורסמה ביום 5.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-013305). לעניין הצעת ההחלטה

שבסעיף 1.1 זה מובהר כדלקמן: • ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה ותגובש הצעה מפורטת ומחייבת מטעם
החברה (לרבות נוסח תיקון לשטר הנאמנות), זו תובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. • עוד יובהר, כי אופן

ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה זו לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור ההצעה המפורטת והתיקון לשטר הנאמנות, ככל שיהיו, והם יהיו רשאים להצביע

באסיפה לאישור ההצעה המפורטת והתיקון לשטר הנאמנות כאמור באופן שונה מהצבעתם במסגרת הצעת
החלטה זו והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. תשומת לב המחזיקים כי ניתן להצביע "בעד" אך ורק בגין אחד

משני הנושאים שבסעיפים 1 ו-2 לסדר היום, וכי לא ניתן להצביע "בעד" שני הנושאים

רובלא עברבעד
√לארגיל

הפניקס327
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240605114.70.0606/02/20בע"מ

אג"ח20:00

2. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי (וזאת מבלי

לגרוע מכל טענה או זכות העומדת למחזיקי אגרת החוב). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד

מהצעת ההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים כי ניתן להצביע "בעד" אך ורק בגין אחד משני הנושאים
שבסעיפים 1 ו-2 לסדר היום, וכי לא ניתן להצביע "בעד" שני הנושאים שעל סדר היום. בהתאם, כתב הצבעה שבו
תופיע ההצבעה "בעד" שני הנושאים להלן לא ייספר במסגרת ההצבעות. מובהר בזאת כי ככל שההחלטה שבסעיף

זה תתקבל (בכפוף להבהרה לעיל בדבר אופן ההצבעות בסעיפים 1 ו- 2), יפרסם הנאמן זימון לאסיפת הצבעה
נוספת שעל סדר יומה הצבעה בדבר מימוש הבטוחות שניתנו להבטחת התחייבויות החברה בגין אגרות החוב,

לרבות מינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן.

רובעברנגד
√לארגיל

הפניקס328
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265530328.10.4506/02/20בע"מ

אג"ח20:00

1. הוראות לנאמן לנהל משא ומתן על ההצעה המעודכנת של החברה [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל
של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן ולב"כ הנאמן לנהל משא ומתן עם החברה

לגיבוש הצעה מפורטת מחייבת של החברה על בסיס ההצעה המעודכנת של החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ז' וסדרה ח') של החברה אשר פורסמה ביום 5.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-013305). לעניין הצעת ההחלטה

שבסעיף 1 זה מובהר כדלקמן: • ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה ותגובש הצעה מפורטת ומחייבת מטעם
החברה (לרבות נוסח תיקון לשטר הנאמנות), זו תובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. • עוד יובהר, כי אופן

ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה זו לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון
וקבלת החלטה בנוגע לאישור ההצעה המפורטת והתיקון לשטר הנאמנות, ככל שיהיו, והם יהיו רשאים להצביע

באסיפה לאישור ההצעה המפורטת והתיקון לשטר הנאמנות כאמור באופן שונה מהצבעתם במסגרת הצעת
החלטה זו והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. תשומת לב המחזיקים כי ניתן להצביע "בעד" אך ורק בגין אחד

משני הנושאים שבסעיפים 1 ו-2 לסדר היום, וכי לא ניתן להצביע "בעד" שני הנושאים שע

רובלא עברבעד
√לארגיל

הפניקס329
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265530328.10.4506/02/20בע"מ

אג"ח20:00

2. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים
בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי (וזאת מבלי

לגרוע מכל טענה או זכות העומדת למחזיקי אגרת החוב). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד

מהצעת ההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים כי ניתן להצביע "בעד" אך ורק בגין אחד משני הנושאים
שבסעיפים 1 ו-2 לסדר היום, וכי לא ניתן להצביע "בעד" שני הנושאים שעל סדר היום. בהתאם, כתב הצבעה שבו
תופיע ההצבעה "בעד" שני הנושאים להלן לא ייספר במסגרת ההצבעות. מובהר בזאת כי ככל שההחלטה שבסעיף

זה תתקבל (בכפוף להבהרה לעיל בדבר אופן ההצבעות בסעיפים 1 ו- 2), יפרסם הנאמן זימון לאסיפת הצבעה
נוספת שעל סדר יומה הצבעה בדבר מימוש הבטוחות שניתנו להבטחת התחייבויות החברה בגין אגרות החוב,

לרבות מינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן.

רובעברנגד
√לארגיל

הפניקס330
פנסיה

אאורה השקעות
3730194261462.3109/02/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.מיוחדת15:00
√לא83.88מיוחד

הפניקס331
פנסיה

אאורה השקעות
3730194261462.3109/02/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.מיוחדת15:00
√לא78.06מיוחד

הפניקס332
פנסיה

אורביט
2650171820623.9810/02/20טכנולוג'יס בע"מ

רובעברבעדבעד1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אשחר כמנכ"ל החברה כמפורט בדוח זימון האסיפהמיוחדת14:00
√לא100מיוחד

הפניקס333
פנסיה

ביונד טיים
אחזקות בע"מ

(בשימור)
249011624640.0711/02/20

רובעברנגדנגד1. אישור תנאי הכהונה של מר ניר זיכלינסקי, יו"ר הדירקטוריוןמיוחדת11:00
√לא97.31מיוחד

הפניקס334
פנסיה

ביונד טיים
אחזקות בע"מ

(בשימור)
249011624640.0711/02/20

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי הכהונה של מר יעקב עמידרור, דירקטורמיוחדת11:00
√לא100מיוחד

הפניקס335
פנסיה

ביונד טיים
אחזקות בע"מ

(בשימור)
249011624640.0711/02/20

רובעברבעדבעד3. אישור הקצאת כתבי אופציה ליועץ בתחום הבניהמיוחדת11:00
√לא96.78מיוחד

הפניקס336
פנסיה

ביונד טיים
אחזקות בע"מ

(בשימור)
249011624640.0711/02/20

רובעברבעדבעד4. אישור תיקון תזכיר החברהמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס337
פנסיה

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540101211.3311/02/20

1. אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה מוצע לאשר את מדיניות התגמול שלמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהחברה לשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.

√לא91.94מיוחד



הפניקס338
פנסיה

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540101211.3311/02/20

מיוחדת12:00
2. חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו חידוש תוקף החלטת

האסיפה הכללית של החברה מיום 30 בדצמבר 2016 להעניק לנושאי המשרה הבאים: מר שלמה אליהו ומר ישראל
אליהו המכהנים כנושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית

של החברה ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 3 לדוח העסקה המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא89.64מיוחד

הפניקס339
פנסיה

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540101211.3311/02/20

מיוחדת12:00

3. חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו"ר ועדת הנוסטרו של מגדל ביטוח חידוש תוקף
החלטת המוסדות המוסכים של החברה מיום 22 במרץ 2017 לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול דח"צים

(גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות) למר ישראל אליהו, בנו של בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כיו"ר ועדת
נוסטרו של חברה הבת, מגדל ביטוח, הכל כמפורט בסעיף 4 להלן.

רובעברבעדבעד
√לא94.99מיוחד

הפניקס340
פנסיה

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540101211.3311/02/20

4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר ניר גלעד,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהחל מיום מינויו כמנכ"ל החברה, יום 10 באוקטובר 2019., כמפורט בסעיף 5 לדוח העסקה המצ"ב.

√לא96.95מיוחד

הפניקס341
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
רוב1. אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.בוטלה

√לארגיל

הפניקס342
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
רוב2. אישור מינויו מחדש של מר יוסי פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה.בוטלה

√לארגיל

הפניקס343
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
רוב3. אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.בוטלה

√לארגיל

הפניקס344
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
רוב4. אישור מינויו מחדש של מר עמית שניצר המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.בוטלה

√לארגיל

הפניקס345
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
בוטלה

5. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד עובדיה, פיק, קריכלי ושות' – רואי
חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת

דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רוב
√לארגיל

הפניקס346
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
בוטלה

6. אישור מינויה של הגב' אירן מלכה-לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים
נוספות החל מיום 11 במאי 2020.

רוב
√לאמיוחד

הפניקס347
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
בוטלה

7. אישור מינויה של גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור
האסיפה.

רוב
√לאמיוחד

הפניקס348
4210161306880.0811/02/20נתנאל גרופ בע"מפנסיה

15:00
שנתית
בוטלה

דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה
√לאשנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

הפניקס349
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.611/02/20בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות

דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד
אסיפת המחזיקים האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות המחזיקים. בקשר לכך מופנים

מחזיקי אגרות החוב למכתב הנאמן לחברה מיום 8.2.2020 ולמכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 9.2.2020 המצ"ב
כנספח א' לזימון האסיפה וכן לדיווח החברה מיום 10.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421).

√לא

הפניקס350
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.611/02/20בע"מ

15:00
אג"ח

√לא2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס351
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.711/02/20בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות

דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד
אסיפת המחזיקים האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות המחזיקים. בקשר לכך מופנים

מחזיקי אגרות החוב למכתב הנאמן לחברה מיום 8.2.2020 ולמכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 9.2.2020 המצ"ב
כנספח א' לזימון האסיפה וכן לדיווח החברה מיום 10.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421).

√לאדיון

הפניקס352
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.711/02/20בע"מ

15:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס353
פנסיה

מגדלי הים
113152310342741.6912/02/20התיכון בע"מ

מיוחדת16:00
1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר

מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ,
2020, והכל כמפורט בסעיף  6.1 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא95.96מיוחד

הפניקס354
פנסיה

מגדלי הים
113152310342741.6912/02/20התיכון בע"מ

מיוחדת16:00
2. אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או
מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ,

בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.96מיוחד

הפניקס355
פנסיה

מגדלי הים
113152310342741.6912/02/20התיכון בע"מ

מיוחדת16:00
3. אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או

מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ,
בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא77.77מיוחד

הפניקס356
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצבשנתית10:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

הפניקס357
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברהשנתית10:00
רובעברבעדבעדהסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

הפניקס358
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונהשנתית10:00
רובעברבעדבעדכאמור בדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס359
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונהשנתית10:00
רובעברבעדבעדכאמור בדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס360
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמורשנתית10:00
רובעברבעדבעדבדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס361
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוחשנתית10:00
רובעברבעדבעדהזימון,

√לארגיל

הפניקס362
פנסיה

החברה לישראל
57601766052852.4113/02/20בע"מ

7. . למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמורשנתית10:00
רובעברבעדבעדבסעיף ב' לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס363
פנסיה

כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה

בע"מ
11042803392400.3113/02/20

1. אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17מיוחדת14:30
רובעברבעדבעדבפברואר 2020

√לא100מיוחד

To approve the re-election of Mr. Eyal Kaplan to serve as a director for a period commencing on the .1



הפניקס364
פנסיה

פריון נטוורק
בע"מ

10958192678080.1913/02/20
16:00

date of the Meeting and until the third annual general meeting of the shareholders of the Companyשנתית
following the Meeting or his earlier resignation or removal, as applicable

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס365
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.1913/02/20בע"מ

שנתית16:00
To approve the re-election of Mr. Dror Erez to serve as a director for a period commencing on the date .2
of the Meeting and until the third annual general meeting of the shareholders of the Company following

the Meeting or his earlier resignation or removal, as applicable
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס366
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.1913/02/20בע"מ

To approve the compensation policy for the Company’s officers and directors, as detailed in the Proxy .3שנתית16:00
Statement, dated December 26, 2019נגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

367
הפניקס
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.19בע"מ

13/02/20
שנתית16:00

To approve the amendment of compensation terms of the Company’s non-executive directors (other .4
than the chairperson if compensated under a separate arrangement), as detailed in the Proxy Statement,

dated December 26, 2019
עברנגדנגד

רוב
√לארגיל

הפניקס368
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.1913/02/20בע"מ

To approve the compensation terms of the chairman of the Company’s board of directors, Mr. Eyal .5שנתית16:00
Kaplan, as detailed in the Proxy Statement, dated December 26, 2019רובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס369
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.1913/02/20בע"מ

To approve amendments to the terms of employment of Mr. Doron Gerstel, Company’s Chief .6שנתית16:00
Executive Officer, as detailed in the Proxy Statement, dated December 26, 2019רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס370
פנסיה

פריון נטוורק
10958192678080.1913/02/20בע"מ

שנתית16:00

To approve the appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young .7
Global, as the independent public auditors of the Company for the year ending on December 31, 2019,

and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon
the recommendation of the audit committee of the Company, to determine the compensation of said

independent auditors in accordance with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס371
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
11076632533930.0313/02/20בע"מ

מיוחדת16:00
Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the .1

terms of the control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli
.Telecommunications Corp

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס372
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
11076632533930.0313/02/20בע"מ

Approval of the compensation terms of the new Chief Executive Officer of the Company, Mr. Tomer .2מיוחדת16:00
.Ravedבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס373
פנסיה

אלביט הדמיה
1131275137436.51.5213/02/20בע"מ

16:00
אג"ח

נדחית

1.הסמכת הנאמן לדחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב להסמיך את הנאמן לאשר
שלוש (3) דחיות נוספות למועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (הקבוע ליום 29 בפברואר

2020) בנות 10 ימים כל אחת (ובמידת הצורך החברה תודיע על כך בדיווח מיידי) ובאופן שמועד הפדיון הסופי
יהיה ניתן לדחייה עד ליום 30.3.2020. מובהר כי הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי

הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו, קרי 12% עד למועד פירעון מלא של אגרות החוב כאמור בתיקון מספר 4
לשטר הנאמנות שאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב ביום 13.10.2019 . דחיית המועדים כאמור הינה

טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב מן המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. מובהר
כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כמואר לעיל הנו רוב של שני
שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי
ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א''

לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√לא99.78מיוחד

הפניקס374
פנסיה

אלקטרה מוצרי
50101299917962.4317/02/20צריכה בע"מ

מיוחדת17:00
עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח

המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020, וללא הארכת תוקפה של
מדיניות התגמול שהינו עד ליום 14 במאי 2021.

רובעברבעדבעד
√לא94.65מיוחד

הפניקס375
פנסיה

אלקטרה מוצרי
50101299917962.4317/02/20צריכה בע"מ

2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צביקה שווימר, מנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020,מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף ב' לדוח זימון האסיפה.

√לא99.28מיוחד

הפניקס376
פנסיה

שמן תעשיות
6340301473510.0118/02/20בע"מ

רובלא עברנגדנגד1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי משרה בחברהשנתית10:00
√לא100מיוחד

הפניקס377
1104496627333.1418/02/20אורד בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. מינויו של מר ניר פלג, המכהן כדירקטור בחברה, לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברהמיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס378
פנסיה

צ.מ.ח המרמן
11040582322165.0018/02/20בע"מ

1. אישור הארכת ועדכון תנאי בעסקתה של הגב' גילי פייגלין בחברה בתפקידים מנהלת מחלקת שינויי דיירים,מיוחדת15:00
רובעברבעדבעדמרכזת תחום ההתחדשות העירונית ואחראית על תחום קשרי לקוחות.

√לא92.54מיוחד

הפניקס379
11355162379290.0218/02/20אופטיבייס בע"מפנסיה

מיוחדת16:00
Approval of an amendment to the compensation policy for the Company's directors and officers with .1
respect to the maximum aggregate annual premium payable for directors’ and officers’ liability insurance,

as set forth in the Proxy Statement
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס380
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.60.0618/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

1. נקיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים] להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי
אגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 4,500,000 ש"ח ייגרע
מהכספים המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים כאמור,
ולרבות בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל וההחלטה

שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'') של החברה, אפשר כי ההליכים
המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 6,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים המיועדים

לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת החברה
מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת מחזיקי

אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור ישוחררו
משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשועבדו

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

2. נקיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים] להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי



הפניקס381
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.60.0618/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

אגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 12,000,000 ש"ח
ייגרע מהכספים המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים
כאמור, ולרבות בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל
וההחלטה שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'') של החברה, אפשר כי
ההליכים המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 12,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים

המיועדים לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת
החברה מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת

מחזיקי אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור
ישוחררו משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשוע

הורד
מסדר
היום

√לא

הפניקס382
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.60.0618/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

3. נקיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים] להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי

אגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 12,000,000 ש"ח
ייגרע מהכספים המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים
כאמור, ולרבות בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל
וההחלטה שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'') של החברה, אפשר כי
ההליכים המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 12,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים

המיועדים לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת
החברה מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת

מחזיקי אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור
ישוחררו משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשועב

רובעבר
√לא96.06מיוחד

הפניקס383
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.70.4518/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

1.נקיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט
הנמנעים] להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי

אגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 4,500,000 ש"ח ייגרע
מהכספים המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים כאמור,
ולרבות בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל וההחלטה

שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') של החברה, אפשר כי ההליכים
המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 6,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים המיועדים

לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת החברה
מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת מחזיקי

אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור ישוחררו
משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב וזאת אף אם

התקבלה ההחלטה שבסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9

כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס384
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.70.4518/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

2.קיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]
להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב,
מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 12,000,000 ש"ח ייגרע מהכספים
המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים כאמור, ולרבות

בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל וההחלטה
שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') של החברה, אפשר כי ההליכים

המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 12,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים המיועדים
לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת החברה

מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת מחזיקי
אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור ישוחררו

משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב וזאת אף אם
התקבלה ההחלטה שבסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9
כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להסרת ספק, אין בגריעת הסכומים הנ"ל כדי לפגוע בהתחייבות

השיפוי שבסעיף 9 לזימון האסיפה. הסכומים שייגרעו כמפורט לעיל עודכנו נוכח הערכה נוספת שביצע הנאמן.
ככל שלאחר שייגרעו סכומים אלו ניתן יהיה לפי דעתו של הנאמן לשלמם במלואם ו/או בחלקם למחזיקי אגרות

החוב ולא להותירם עד לסיום תוצאות ההליכים המשפטיים הנאמן יפעל לכך בהמשך.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס385
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.70.4518/02/20בע"מ

23:00
אג"ח

נדחית

3. נקיטת הליכים משפטיים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט
הנמנעים] להורות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים לשם תביעת מלוא הסכומים המגיעים לנאמן ולמחזיקי

אגרות החוב, מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי: 1. סך של 12,000,000 ש"ח
ייגרע מהכספים המיועדים לצורך פרעון אגרות החוב וישמש לצורך תשלום ההוצאות בקשר עם נקיטת ההליכים
כאמור, ולרבות בגין תשלומי אגרות, תשלום שכר הנאמן וב"כ הנאמן, הוצאות משפט, חוות דעת וכיו"ב. 2. ככל

וההחלטה שבסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש גם באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'') של החברה, אפשר כי
ההליכים המשפטיים יתנהלו במשותף. במקרה כאמור ייגרע סך כולל של 12,000,000 ש"ח (פרו רטה) מהכספים

המיועדים לפרעון שתי הסדרות, וההוצאות בגין ההליכים תחולקנה פרו רטה בין שתי הסדרות. 3. בהמשך להודעת
החברה מיום 10.2.2002 (מספר אסמכתא: 2020-01-012421) בקשר עם פרעון אגרות החוב וזאת בהמשך להחלטת

מחזיקי אגרות החוב מיום 6.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-10-011944), לאחר שיבוצע הפרעון המיידי כאמור
ישוחררו משעבוד מלוא מניות ADO PROPERTIES S.A. המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב וזאת אף אם

התקבלה ההחלטה שבסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 4. ככל ותתקבל הצעת
ההחלטה שבסעיף זה וייגרעו הסכומים כאמור לעיל, מחזיקי אגרות החוב לא יקבלו את מלוא (100%) מקרן אגרות

החוב בעת ביצוע התשלום המפורט בסעיף 1 לעיל. עם זאת, מובהר כי מבחינה טכנית-פרוצדוריאלית, ביצוע
התשלום האמור ייחשב במרשמי הבורסה כפרעון המלא של אגרות החוב כך שלאחר ביצועו לא תוותר בבורסה

יתרה לתשלום, והכל מבלי לגרוע מזכויות וטענות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לקבלת מלוא הסכומים המגיעים
להם מעבר לתשלום הפארי שהחברה דיווחה כי בכוונתה לבצע. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל. להסרת ספק, אין בגריעת הסכומים הנ"ל כדי לפגוע בהתחייבות השיפוי שבסעיף 9 לזימון
האסיפה. הסכומים שייגרעו כמפורט לעיל עודכנו נוכח הערכה נוספת שביצע הנאמן. ככל שלאחר שייגרעו סכומים

רובעבר
√לארגיל



אלו ניתן יהיה לפי דעתו של הנאמן לשלמם במלואם ו/או בחלקם למחזיקי אגרות החוב ולא להותירם עד לסיום
תוצאות ההליכים ה

הפניקס386
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0519/02/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברהמיוחדת11:00
√לא88.85מיוחד

הפניקס387
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0519/02/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מר אמיר שחר כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת11:00
√לא99.98מיוחד

הפניקס388
110553522044.7519/02/20קרדן אן.וי.פנסיה

13:30
אג"ח

התייעצות

1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל
חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות

של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לא

הפניקס389
1113034157407.24.3419/02/20קרדן אן.וי.פנסיה

13:30
אג"ח

התייעצות

1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל
חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות

של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לא

390
הפניקס
11432704.34קרדן אן.וי.פנסיה

19/02/20
13:30

אג"ח
התייעצות

1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל
חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות

של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס391
פנסיה

גמול חברה
111675535791.150.0620/02/20להשקעות בע"מ

10:30
אג"ח

התייעצות

1. דיווח, התייעצות ודיון בנושאים שלהלן: 1.1.1. דיווח בנוגע להצעת עו"ד רענן קליר, המצורפת כ נספח א' לזימון
המצורף. 1.1.2דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.

1.1.3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס392
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.6520/02/20בע"מ

מיוחדת15:00
1. הקצאה פרטית של 645,161 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה (להלן: "מניות החברה") לכל אחד מבין
ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון, ושל 2,709,678

מניות החברה למר אברהם בן דוד אוחיון, בעל מניות מהותי (להלן: "ההקצאה הפרטית").
רובעברבעדבעד

√לא99.82מיוחד

הפניקס393
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

To approve a renewed version of the Company’s Compensation Policy, in accordance with the .1מיוחדת15:00
.requirements of the Israeli Companies Law 5759-1999 (the “Companies Law”), for a period of three yearsנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס394
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

To approve amendments to our articles of association, as described in the accompanying proxy .2מיוחדת15:00
.statementנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס395
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Pnina Fishman to our Board of Directors for a .3מיוחדת15:00
.term in accordance with her classרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס396
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Ilan Cohn to our Board of Directors for a term in .4מיוחדת15:00
.accordance with his classרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס397
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Guy Regev to our Board of Directors for a term .5מיוחדת15:00
.in accordance with his classרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס398
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Abraham Sartani to our Board of Directors for a .6מיוחדת15:00
.term in accordance with his classרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס399
פנסיה

כן פייט ביופרמה
1094473351020.1020/02/20בע"מ

Subject to the approval of Proposal No. 2, to re-elect Golan Bitton to our Board of Directors for a term .7מיוחדת15:00
.in accordance with his classרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס400
פנסיה

אלקטרה נדל"ן
10940447632270.1520/02/20בע"מ

שנתית17:00

1. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל החברה, מר גיל רושינק, ולסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה, מר
אמיר יניב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה וזאת עבור תרומתם המשמעותית להשלמת הגיוסים של קרנות

הנדל"ן של החברה בשנת 2019. סך המענק למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה יעמוד על 530,000
ש"ח ו-318,000 ש"ח, בהתאמה, כפוף למנגנון המפורט בדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה.

רובעברבעדבעד
√לא95.2מיוחד

הפניקס401
פנסיה

אלקטרה נדל"ן
10940447632270.1520/02/20בע"מ

2. אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי שהוענקו למר דניאל זלקינד ומר מיכאל זלקינד, בעלי השליטה בחברה,שנתית17:00
רובעברבעדבעדהמכהנים כדירקטורים בה.

√לא99.99מיוחד

הפניקס402
פנסיה

קבוצת חג'ג'
8230134262250.2123/02/20ייזום נדל"ן בע"מ

רובעברבעד1. חידוש כהונתה של הגב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה.מיוחדת11:00
√לא100מיוחד

הפניקס403
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2018שנתית14:00

הפניקס404
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרושנתית14:00
√לארגיל

הפניקס405
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

3. אישור מינוי מחדש של מר יאיר אלבז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברנגדנגדהשנתית אשר תכונס לאחר תום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

√לארגיל

הפניקס406
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

4. אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכלליתשנתית14:00
רובעברנגדנגדהשנתית אשר תכונס לאחר תום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

√לארגיל

הפניקס407
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

5. אישור מינוי מחדש מר עודד גולן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתיתשנתית14:00
רובעברנגדנגדאשר תכונס לאחר תום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה

√לארגיל

הפניקס408
פנסיה

הולמס פלייס
אינטרנשיונל

בע"מ
11425873088353.9823/02/20

שנתית14:00

6. תיקון תקנון החברה - מוצע לתקן את סעיף 91 (א) לתקנון החברה, שעניינו מינוי דירקטור חליף, באופן שלאחר
המילים: "דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון",
יתווספו המילים:", ובלבד שהמינוי הינו מסיבת נבצרות זמנית (כגון שהות בחו"ל, מחלה וכיוצא באלו) של

הדירקטור הממנה".

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אג"ח5050240609429.60.0623/02/20איי.די.או. גרופהפניקס409
1. דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד
√לאל.רדיוןדיוןדיוןאסיפת המחזיקים האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות המחזיקים. בקשר לכך מופנים



מחזיקי אגרות החוב למכתב ב"כ החברה מיום 18.2.2020 המצ"ב כנספח א' לזימון האסיפה.15:00בע"מפנסיה

הפניקס410
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050240609429.60.0623/02/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח15:00

הפניקס411
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.70.4523/02/20בע"מ

אג"ח15:00
1. דיווח ועדכון מאת היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד
אסיפת המחזיקים האחרונה והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים למיצוי זכויות המחזיקים. בקשר לכך מופנים

מחזיקי אגרות החוב למכתב ב"כ החברה מיום 18.2.2020 המצ"ב כנספח א' לזימון האסיפה.
√לאדיון

הפניקס412
פנסיה

איי.די.או. גרופ
5050265546885.70.4523/02/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח15:00

הפניקס413
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

1139559115022.27.4024/02/20
09:00

אג"ח
התייעצות

1.1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה לרבות התביעות שהוגשו ברוסיה נגד החברה
וחברות קשורות לחברה וסטטוס רישום השעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בקשר עם עמדת

המחזיקים ביחס לזכויותיהם בהתאם לסעיפים 35ט1 לחוק ו-9.1 לשטר הנאמנות.
√לאדיוןדיון

הפניקס414
פנסיה

שלא"ג תעשיות
בע"מ

10905473907065.7424/02/20
10:00

שנתית
ומיוחדת

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

הפניקס415
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. אישור מינוי מחדש של רו"ח קוסט פוררומיוחדת
√לארגיל

הפניקס416
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש דירקטור מרקמןומיוחדת
√לארגיל

הפניקס417
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש דירקטור בן זאבומיוחדת
√לארגיל

הפניקס418
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש דירקטור מירוןומיוחדת
√לארגיל

הפניקס419
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש דירקטור שפיגלרומיוחדת
√לארגיל

הפניקס420
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי דירקטור בלתי תלוי וסרמןומיוחדת
√לארגיל

הפניקס421
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינוי דירקטור רותםומיוחדת
√לארגיל

הפניקס422
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי דחצ אורי קינמוןומיוחדת
√לא99.94מיוחד

הפניקס423
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. חידוש הסכם כ"א עם בעל שליטהומיוחדת
√לא99.94מיוחד

הפניקס424
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. חידוש הסכם שירותים עם בעל שליטהומיוחדת
√לא99.94מיוחד

הפניקס425
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד12. אישור תנאי כהונת יו"רומיוחדת
√לא99.94מיוחד

הפניקס426
פנסיה

שלא"ג תעשיות
10905473907065.7424/02/20בע"מ

10:00
שנתית

רובעברבעדבעד13. חידוש תוקף מדיניות תגמולומיוחדת
√לא98.62מיוחד

הפניקס427
108412874214400.1624/02/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפהמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהכללית

√לא68.61מיוחד

הפניקס428
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614259275.4024/02/20קווי זהב בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות
דיווח מאת נציגי החברה בקשר עם מכירת "שלד" החברה וטיוטת ההסכם לרכישת המניות אשר פורסמה על ידי

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחברה ביום 18.2.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-014419).

הפניקס429
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614259275.4024/02/20קווי זהב בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות
2. דיווח מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בקשר עם זהות הבודק בהתאם למפורט בזימונים וכתבי ההצבעה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןשפורסמו ביום 20.2.2020 (מספרי אסמכתא: 2020-10-017742; 2020-10-017745).

הפניקס430
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614259275.4024/02/20קווי זהב בע"מ

15:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.התייעצות

הפניקס431
1560189752142.1825/02/20מלם-תים בע"מפנסיה

מיוחדת10:00
1. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ

ומלם מערכות בע"מ, חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה, בשלוש (3) שנים נוספות שסיומן ביום 31
בדצמבר 2022, תוך עדכון תנאי ההתקשרות עימו.

רובלא עברנגדנגד
√לא84.5מיוחד

הפניקס432
1560189752142.1825/02/20מלם-תים בע"מפנסיה

אישור עדכון תנאי העסקתו והיקף משרתו של מר אילן טוקר, מנכ"ל משותף של החברה ונושא המשרה הבכירמיוחדת10:00
רובלא עברנגדנגדבתחום הכספים, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020.

√לא82.36מיוחד

הפניקס433
פנסיה

סטרווד ווסט
11435442906540.2025/02/20לימיטד

13:30
אג"ח

התייעצות
1. דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים

√לאל.רדיוןדיוןוההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה.

הפניקס434
פנסיה

סטרווד ווסט
11435442906540.2025/02/20לימיטד

13:30
אג"ח

√לאל.רדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס435
פנסיה

הבנק הבינלאומי
הראשון לישראל

בע"מ
59303888260340.6426/02/20

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיףמיוחדת14:00
רובעברבעדבעד267א לחוק החברות.

√לא79.59מיוחד

הפניקס436
פנסיה

אלביט מערכות
1081124239844380.7126/02/20בע"מ

מיוחדת14:00
To approve an amendment to the Company’s compensation policy to increase the maximum coverage .1
that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company

is authorized to pay for, policies of D&amp;O insurance
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס437
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוחות הדירקטוריון עלשנתית14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןמצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך

הפניקס438
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתוםשנתית14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

√לארגיל



הפניקס439
פנסיה

77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מ
14:00

3. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית
החברה

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס440
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

4. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלשנתית14:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

הפניקס441
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

5. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתיתשנתית14:00
רובעברבעדבעדהבאה של החברה

√לארגיל

הפניקס442
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד6. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס443
77703758372140.4827/02/20שופרסל בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד7. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס444
109165111573980.1227/02/20ארד בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור מינויה של גב' מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברהשנתית14:00
√לא100מיוחד

445
הפניקס
109165111573980.12ארד בע"מפנסיה

27/02/20
עברבעדבעד2. אישור מינויו של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברהשנתית14:00

רוב
√לא85.39מיוחד

הפניקס446
109165111573980.1227/02/20ארד בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד3. אישור עדכון גמול חודשי והארכת כהונה לד"ר הוגו צ'אופן - יו"ר דירקטוריון ארדשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס447
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614254776.9027/02/20קווי זהב בע"מ

1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') עד ליום 25.06.2020 – החלטה מיוחדת [הרובאג"ח16:00
רובעברבעדהדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]

√לא100מיוחד

הפניקס448
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמברשנתית18:00
√לאדיוןדיון2018.

הפניקס449
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפהשנתית18:00
רובעברבעדבעדהשנתית הכללית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס450
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפהשנתית18:00
רובעברבעדבעדהשנתית הכללית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס451
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עדשנתית18:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס452
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עדשנתית18:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס453
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

שנתית18:00

6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו״ח KPMG סומך-חייקין ושות׳, רו״ח, ממגדל המילניום, רחוב
הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של

החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2018, כפי שנקבע על ידי
דירקטוריון החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס454
פנסיה

שיכון ובינוי
108194242001351.9127/02/20בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי גב' לילי אילון לתקופת כהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית בחברה.שנתית18:00
√לא98.07מיוחד

הפניקס455
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור התקשרות קרדן תקשורת בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של החברה) ("קרדן תקשורת"), בהסכם למכירת
מלוא אחזקותיה ב-BFTV LLC ("BFTV") למר איתן רכטר (לשעבר מבעלי השליטה בחברה) ("מר רכטר")

(באמצעות חברה פרטית בשליטתו) , הכל כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית ("דוח זימון האסיפה")
הצעת ההחלטה: לאשר את התקשרות קרדן תקשורת בהסכם המכר למכירת מלוא אחזקותיה ב-BFTV למר רכטר

(באמצעות הרוכשת), כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס456
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית

2. אישור התקשרות קרדן ישראל בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן, קרוב של בעל השליטה, בקשר עם תנאי
כהונתו והעסקתו כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקרדן ישראל (בהיקף של 60% משרה) לתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר

2020 הצעת ההחלטה: לאשר את התקשרות קרדן ישראל בהסכם עם מר אלון וולקן בקשר עם תנאי כהונתו
והעסקתו כמנכ"ל וסמנכ"ל כספים בקרדן ישראל, (בהיקף של 60%) לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1

בינואר 2020, לרבות לעניין התגמול ההוני הכל כמפורט בסעיף 2.1 בדוח זימון האסיפה ובדיווח הנוסף.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס457
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

√לאל.רדיוןדיוןדיון3. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2018נדחית

הפניקס458
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית
4. מינוי רו"ח מבקר, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת החלטה: למנות את משרד קוסט פורר גבאי את
רובעברבעדבעדקסירר (EY), רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

√לארגיל

הפניקס459
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית
5. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת החלטה: למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד

רובעברבעדבעדכדירקטור בחברה.
√לארגיל

הפניקס460
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית
6. מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת החלטה: למנות מחדש את מר אבי שנור כדירקטור

רובעברבעדבעדבחברה.
√לארגיל

הפניקס461
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית
7. מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת החלטה: למנות מחדש את מר רוני בירם כדירקטור

רובעברבעדבעדבחברה.
√לארגיל

הפניקס462
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

נדחית
8. מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת החלטה: למנות מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור

רובעברבעדבעדבחברה.
√לארגיל

הפניקס463
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4101/03/20בע"מ

17:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של גב'' זהבית שחרור כדירקטורית בלתי תלויה בחברנדחית
√לארגיל

הפניקס464
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפהנדחית
√לא85.55מיוחד

הפניקס465
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברהנדחית
√לא85.55מיוחד

הפניקס466
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
3. תיקון להסכם ההשקעה בין החברה לבין ויולה, מבעלי השליטה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון

רובעברבעדבעדהאסיפה
√לא100מיוחד

הפניקס467
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
4. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה, והכל כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון

רובעברנגדנגדהאסיפה
√לא85.55מיוחד



הפניקס468
פנסיה

ב.גאון אחזקות
בע"מ

11047441439160.5003/03/20
14:00

מיוחדת
נדחית

5. אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם ההעסקה עם מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 6 לדוח זימון
האסיפה

רובעברנגדנגד
מיוחד

√לא85.55

הפניקס469
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
6. לעדכן את תנאי יחידות ה-PSU אשר הוענקו למר רגב, כך שמר רגב יידרש לשלם בגין כל מניה רגילה של החברה,

רובעברנגדנגדאשר תנבע מיחידת PSU,את שווי הע.נ. בש"ח בלבד, והכול כמפורט בסעיף 7 לדוח הזימון
√לא85.55מיוחד

הפניקס470
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
7. להקצות למר רגב 13,119 מניות חסומות, בשלות במלואן (Fully Vested) חלף שתי המנות הראשונות של

רובעברנגדנגדיחידות ה- PSU, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה
√לא85.55מיוחד

הפניקס471
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
8. להקצות לניסים לחאם 1,415 מניות חסומות, בשלות במלואן (Fully Vested) חלף שתי המנות הראשונות של

רובעברנגדנגדיחידות ה- PSU, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה
√לא85.55מיוחד

הפניקס472
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
9. להקצות למשה משגב 2,123 מניות חסומות, בשלות במלואן (Fully Vested) חלף שתי המנות הראשונות של

רובעברנגדנגדיחידות ה- PSU, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה
√לא85.55מיוחד

הפניקס473
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
10. להקצות למרטין אשרף 1,086 מניות חסומות, בשלות במלואן (Fully Vested) חלף שתי המנות הראשונות של

רובעברנגדנגדיחידות ה- PSU, והכל כמפורט בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה
√לא85.55מיוחד

הפניקס474
פנסיה

ב.גאון אחזקות
11047441439160.5003/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
11. הקצאת יחידות PSU למנכ"ל החברה אשר מותנות ביעדים הקשורים בשווי חברה, וכן אישור תשלום בונוס

רובעברנגדנגדכספי בכפוף להשגת יעדים, והכל כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה
√לא85.55מיוחד

הפניקס475
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.7003/03/20בע"מ

שנתית15:00

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של
החברה ליום 31 בדצמבר 2018, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018, פרק תיאור עסקי התאגיד

ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 מס' אסמכתא 2019-01-025323
(להלן: "דוח תקופתי 2018").

רובדיוןדיוןדיון
√לארגיל

הפניקס476
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.7003/03/20בע"מ

2. מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווחשנתית15:00
רובעברבעדבעדבדבר שכרו.

√לארגיל

הפניקס477
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.7003/03/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס478
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.7003/03/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס479
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.7003/03/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב"ת).שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס480
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505024000.0603/03/20בע"מ

רובלא עברבעד1. זהות היועץ המשפטי - מ. פירון ושות'''', עורכי דין – באמצעות עורכי הדין צבי פירון ואודי אפרוןאג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס481
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505024000.0603/03/20בע"מ

רובלא עבר2. זהות היועץ המשפטי -גיסין ושות'''', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסיןאג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס482
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505024000.0603/03/20בע"מ

רובעבר3.זהות היועץ המשפטי - ד"ר י. שגב ושות'''', עורכי דין – באמצעות עורך הדין עמית אשוראג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס483
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505026500.4503/03/20בע"מ

רובלא עברבעד1. זהות היועץ המשפטי - מ. פירון ושות'', עורכי דין – באמצעות עורכי הדין צבי פירון ואודי אפרוןאג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס484
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505026500.4503/03/20בע"מ

רובלא עבר2. זהות היועץ המשפטי -גיסין ושות'', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסיןאג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס485
פנסיה

איי.די.או. גרופ
505026500.4503/03/20בע"מ

רובעבר3.זהות היועץ המשפטי - ד"ר י. שגב ושות'', עורכי דין – באמצעות עורך הדין עמית אשוראג"ח16:00
√לארגיל

הפניקס486
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614249119.8003/03/20קווי זהב בע"מ

אג"ח18:00

1. זהות הבודק בהסדר ההמשך- בחירת זהות הבודק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות
להתמוטטות החברה ("הבודק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת

תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: משרד עוה"ד ד"ר י.שגב ושות''– באמצעות עורך
הדין עמית אשור, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח 1.1.א לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס487
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614249119.8003/03/20קווי זהב בע"מ

אג"ח18:00

2. זהות הבודק בהסדר ההמשך- בחירת זהות הבודק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות
להתמוטטות החברה ("הבודק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת

תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: רו"ח אבי זיגלמן ועו"ד איזי הולדשטיין- בהתאם
להצעתם המשותפת- הצעות שכה"ט והצעות ההתקשרות המצורפות כנספח 1.2.א לכתב ההצבעה

נבחרה
חלופה
אחרת

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס488
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614249119.8003/03/20קווי זהב בע"מ

אג"ח18:00

3. זהות הבודק בהסדר ההמשך- בחירת זהות הבודק שימונה על ידי בית המשפט לצורך חקירת הסיבות
להתמוטטות החברה ("הבודק") ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, לצורך הגשת
תביעות מבין המועמדים המפורטים בהצעות החלטה 1-3 להלן: אלקלעי מונרוב ושות'' - באמצעות רו"ח עופר

אלקלעי ועורך הדין אלון קזיוף, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצורפות כנספח 1.3.א לכתב
ההצבעה.

נבחרה
חלופה
אחרת

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס489
פנסיה

כהן פיתוח גז
8100105614574.1804/03/20ונפט בע"מ

מיוחדת13:00

1. למנות את מר אילן ארידור לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2020 ועד
ליום 20 במרץ 2023. הדירקטור החיצוני האמור יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטור חיצוני מומחה
בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת ובהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות

החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס490
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובלא עברנגדנגד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברהנדחית
√לא96.3מיוחד

הפניקס491
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברהנדחית
√לא99.95מיוחד

הפניקס492
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמםנדחית
√לא65.35מיוחד

הפניקס493
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובלא עברנגדנגד4. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל החברה, באמצעות מר גיא רגבנדחית
√לא96.3מיוחד

הפניקס494
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד5. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל חטיבת מדידה ובקרה, באמצעות מר משה משגבנדחית
√לארגיל

הפניקס495
פנסיה

קבוצת גאון
4540171820190.0404/03/20בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
6. אישור הארכת ועדכון הסכם עם סמנכ"ל הכספים של החברה, מר ניסים לחאם, וכן הארכת הסכם השיתוף

רובעברבעדבעדבעלויות עם ב. גאון אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה
√לארגיל



הפניקס496
2350102064260.0104/03/20בית-הזהב בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. מינוי מר אמיר בן-יהודה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 25 במרס 2020מיוחדת15:00
√לא74.77מיוחד

הפניקס497
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.505/03/20

12:00
מיוחדת

נדחית
1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור

רובעברבעדבעדהאסיפה.
√לא92.28מיוחד

הפניקס498
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.505/03/20

12:00
מיוחדת

נדחית
2. עדכון תנאי הסכם השירותים בין החברה למושב רם-און ואישורו לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור

רובעברבעדבעדהאסיפה.
√לא99.67מיוחד

הפניקס499
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.505/03/20

12:00
מיוחדת

נדחית
3. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר עמית רגב בתוקף תפקידו כמנכ"ל החברה ועדכון תנאי כתבי האופציה

רובעברבעדבעדשהוקצו לו בשנת 2017.
√לא99.54מיוחד

הפניקס500
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.505/03/20

12:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד4. אישור תנאי הכהונה של מר יוסף ביתן בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.נדחית
√לא99.6מיוחד

501
הפניקס
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.5

05/03/20
12:00

מיוחדת
עברבעדבעד5. עדכון גמול דירקטורים בחברה שהוצעו ו/או יוצעו על ידי המושב.נדחית

רוב
√לארגיל

הפניקס502
פנסיה

רם-און השקעות
והחזקות (1999)

בע"מ
10909431699840.505/03/20

12:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד6. עדכון נוסח כתבי השיפוי לנושאי המשרה בחברה.נדחית
√לארגיל

הפניקס503
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3605/03/20אייג' בע"מ

14:00
מיוחדת

נדחית
1. לאשר את השתתפותו של מר שאול זילברשטיין בהליך התחרותי ואת התקשרות החברה עמו, ככל שאחת או

רובעברבעדבעדיותר מהצעותיו יאושרו על ידי ועדת הביקורת ויוכרזו כהצעות הזוכות
√לא58.86מיוחד

הפניקס504
פנסיה

ביוליין אר אקס
11015182025290.6205/03/20בע"מ

מיוחדת15:00
To approve an amendment to the BioLineRx Ltd. Compensation Policy for Executives and Directors .1

with respect to director’s and officers’ liability insurance, as set forth in the Company’s Proxy Statement
.dated January 30, 2020

√לאעברבעדבעד

הפניקס505
פנסיה

סלקום ישראל
110153412293611.7205/03/20בע"מ

בעדבעדApproval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer .1.מיוחדת16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס506
פנסיה

סלקום ישראל
110153412293611.7205/03/20בע"מ

בעדבעדAmendment of the Company’s Compensation Policy .2.מיוחדת16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס507
פנסיה

רשת חנויות רמי
לוי שיווק

השיקמה 2006
בע"מ

110424925691462.4305/03/20
רובעברבעדבעד1. מינוי של מר יעקב נגל כדירקטור חיצונימיוחדת17:00

√לא99.79מיוחד

הפניקס508
פנסיה

רשת חנויות רמי
לוי שיווק

השיקמה 2006
בע"מ

110424925691462.4305/03/20
רובעברבעדבעד2. מינוי של גב' נופיה אוחנה לכהונה שנייה כדירקטורית בחברהמיוחדת17:00

√לא97.98מיוחד

הפניקס509
פנסיה

רשת חנויות רמי
לוי שיווק

השיקמה 2006
בע"מ

110424925691462.4305/03/20
רובעברבעדבעד3. אישור הפקדה לקרן השתלמות עבור מר אמנון ראובן, גיסו של בעל השליטה בחברהמיוחדת17:00

√לא91.87מיוחד

הפניקס510
פנסיה

רשת חנויות רמי
לוי שיווק

השיקמה 2006
בע"מ

110424925691462.4305/03/20
רובעברבעדבעד4. אישור תנאי התקשרות לשכירת נכסים מבעל השליטהמיוחדת17:00

√לא82.19מיוחד

הפניקס511
63201815285690.1508/03/20נייר חדרה בע"מפנסיה

12:00
שנתית

ומיוחדת
1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים,

רובעברבעדבעדשתחל ביום 27 באפריל2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023
√לא99.78מיוחד

הפניקס512
63201815285690.1508/03/20נייר חדרה בע"מפנסיה

12:00
שנתית

ומיוחדת
למנות מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, גב' רחל לוין, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים,

רובעברבעדבעדשתחל ביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023
√לא99.78מיוחד

הפניקס513
63201815285690.1508/03/20נייר חדרה בע"מפנסיה

12:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפהומיוחדת
√לא92.41מיוחד

הפניקס514
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614212791.2009/03/20קווי זהב בע"מ

1. דיון בנושא הפשרה ביחס לתביעת חורב שאישורה התבקש על ידי החברה במסגרת בקשת החברה מיוםאג"ח14:00
√לאל.רדיוןדיוןדיון3.2.2020 לכינוס אסיפות לאישור תכנית הסדר והשפעתה על חלוקת תמורות ההסדר לנושים.

הפניקס515
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614212791.2009/03/20קווי זהב בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.אג"ח14:00

הפניקס516
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614212791.2010/03/20קווי זהב בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. לאשר לחברה לחתום על הסכם לרכישת מניות והכנסת פעילות עם מר יונה לוי בהתאם לאופציה המפורטת
בסעיף 8.1 להסכם [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% הקולות המשתתפים

בהצבעה, למעט הנמנעים]
רובלא עברבעד

√לא52.64מיוחד

הפניקס517
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614212791.2010/03/20קווי זהב בע"מ

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. לאשר לחברה לחתום על הסכם לרכישת מניות והכנסת פעילות עם מר יונה לוי בהתאם לאופציה המפורטת
בסעיף 8.2 להסכם (אופציה רכישה הנתונה לשיקול דעת החברה) [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הינו רוב של 75% הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]
רובלא עבר

√לא44.21מיוחד

הפניקס518
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2111/03/20לביטוח בע"מ

רובעברבעדבעד1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020.מיוחדת10:00
√לא64.53מיוחד

הורד



הפניקס519
פנסיה

איי.די.איי. חברה
לביטוח בע"מ

112950119884510.2111/03/20
10:00

2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנותמיוחדת
למימוש ל-79,628 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.

מסדרבעדבעד
היום

רוב
מיוחד

√לא

הפניקס520
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0412/03/20

1. אישור הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס, מבעלי השליטה בה, וזאתשנתית10:00
רובעברבעדבעדלתקופה נוספת בת 3 שנים, אשר תחילתה ביום 1 בינואר 2020.

√לא97.64מיוחד

הפניקס521
פנסיה

סיביל יורופ
פאבליק

קו.לימיטד
(מחוקה)

1105246012/03/20
10:00

אג"ח
התייעצות

1. עדכון מפי המפרק, עו"ד גיא גיסין, בדבר פעילותו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 26 ביולי 2018 ועד
√לאל.רדיוןדיוןדיוןלמועד כינוס האסיפה המזומנת בזו לרבות התייחסות לסיום ההליכים המשפטיים בתיק.

הפניקס522
פנסיה

וואן טכנולוגיות
16101813050151.0512/03/20תוכנה בע"מ

ללא1. אישור מדיניות התגמול של החברהמיוחדת12:00
רובעברבעדהמלצה

√לא96.46מיוחד

הפניקס523
פנסיה

וואן טכנולוגיות
16101813050151.0512/03/20תוכנה בע"מ

ללא2. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברהמיוחדת12:00
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס524
פנסיה

וואן טכנולוגיות
16101813050151.0512/03/20תוכנה בע"מ

3. אישור הענקת פטור לכלל הדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת, אשר אינם נמנים עלמיוחדת12:00
קבוצת מחשוב ישיר בע"מ ("בעלת השליטה" או "מחשוב ישיר").

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס525
פנסיה

וואן טכנולוגיות
16101813050151.0512/03/20תוכנה בע"מ

מיוחדת12:00
4. אישור הענקת פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר נמנים על בעלת השליטה בחברה, קרי לה"ה: עדי

אייל (בעל השליטה ומנכ"ל במחשוב ישיר, דירקטור ומנכ"ל החברה), ניצן ספיר (יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר
דירקטוריון מחשוב ישיר) ודינה עמיר (דירקטורית בחברה ודירקטורית וסמנכ"לית כספים במחשוב ישיר).

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לא93.12מיוחד

הפניקס526
פנסיה

לידר החזקות
3180141906200.0012/03/20והשקעות בע"מ

מיוחדת12:00

1. אישור הכללתם של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או שבעלי
השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בביטוחם) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה, בה יבוטחו נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה (למעט אטראו שוקי הון בע"מ וחברות

הבת שלה), כפי שיהיו מעת לעת, על בסיס עיקרי ההתקשרות המפורטים בדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף
273 לחוק החברות.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס527
פנסיה

חברה לנכסים
69901721312200.1212/03/20ולבנין בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.מיוחדת12:00
√לא54.43מיוחד

הפניקס528
פנסיה

צור שמיר
7300107151440.1212/03/20אחזקות בע"מ

מיוחדת12:00
1. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר דורון שנידמן, דירקטור ומנהל פעיל בחברה הנמנה על בעלי השליטה

בחברה (בנוסח המקובל בחברה), וכן את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה (בנוסח המקובל בחברה),
וזאת לתקופה של 3 שנים.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס529
פנסיה

צור שמיר
7300107151440.1212/03/20אחזקות בע"מ

לאשר את חידוש מינויה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשלישית) של 3 שנים נוספות, החל מיום 10 באפריל 2020.

√לא100מיוחד

הפניקס530
פנסיה

צור שמיר
7300107151440.1212/03/20אחזקות בע"מ

3. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר לגב' גלית אסף שנהר את תנאי כהונתה והעסקתהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכדירקטורית חיצונית בחברה, ללא שינוי.

√לארגיל

הפניקס531
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.6912/03/20אלקטרונית בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברהמיוחדת15:00
√לא93.02מיוחד

הפניקס532
פנסיה

אלרון תעשיה
7490772529232.6912/03/20אלקטרונית בע"מ

מיוחדת15:00
2. אישור מחדש להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי

שליטה בחברה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי
להם

רובעברבעדבעד
√לא99.84מיוחד

הפניקס533
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120208166153.49.9815/03/20

10:30
אג"ח

התייעצות

1. רקע: בעקבות הודעת החברה על פירעון מיידי ובעקבות דיווח החברה על טענות לחישוב שגוי בסכום הפדיון
הסופי https://maya.tase.co.il/reports/details/1281728, מזומנת בזאת אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו לקיום דיון

בנושא. לאחר האסיפה יזמן הנאמן אסיפה נוספת - בדרך של כתבי הצבעה בלבד - למתן הנחיות אופרטיביות
לנאמן. על סדר היום: א. דיון בנוגע לאופן חישוב הפדיון המוקדם ואפשרויות הפעולה השונות בעניין זה. ב. דיון

והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.

√לאל.רדיוןדיון

הפניקס534
12601155142970.2915/03/20גזית-גלוב בע"מפנסיה

מיוחדת15:00

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות
התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרובו), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק
החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות

התגמול הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר
דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דיוני ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 2
באוקטובר ו-30 בדצמבר 2019, 14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה

בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת") , שתיכנס לתוקף החל ממועד
אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זימון זה. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות

התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי
התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3) היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה

בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ

רובעברבעדבעד
√לא58.26מיוחד

הפניקס535
12601155142970.2915/03/20גזית-גלוב בע"מפנסיה

מיוחדת15:00

2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני
2017 מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו בנורסטאר

החזקות אינק., כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר
גורדון אחראי, בין היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובאליות, לרבות בדיקות נאותות, ניתוחים
אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת בנושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה,

גיבוש וסיוע במימוש אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך נדרש לשהות זמן
ממושך מחוץ למושב הקבע שלו. בנוסף, החל מחודש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנכ"ל מיזוגים

ורכישות ב-Gazit USA Inc., חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן
גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול, למעט

זכאות להיכלל בכיסוי פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן
עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן

רובעברבעדבעד
√לא83.58מיוחד

3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול
המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים,

ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית
של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור



הפניקס536
פנסיה

12601155142970.2915/03/20גזית-גלוב בע"מ
15:00

בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה),מיוחדת
התשס"ז-2006. במסגרת זאת, תאשר האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות
של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור

בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של
חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי

הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן
לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות מלאה ש

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס537
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614172509.5015/03/20קווי זהב בע"מ

אג"ח17:00

1. פשרת חורב [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של כלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט
הנמנעים] (א) להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לרכיב תכנית ההסדר המתייחס

לפשרת חורב; (ב) בהתאם לאמור בסעיף קטן א', להורות לנאמן לבקש מהחברה לפנות בדחיפות לבית המשפט
על מנת: (1) שרכיב פשרת חורב יוסר מתכנית ההסדר; (2) שככל שעל פי ההוראות הקבועות בתוכנית ההסדר, יוכר

חוב (מותנה) כלפי חורב, יישמר חלק מנכסי החברה העומדים לחלוקה, בשיעור חלקו היחסי של נושה מותנה זה
בכלל הנשייה, עד להכרעה חלוטה בנשייה זו; (3) שתוסר ההשהייה בכינוס האסיפות נשוא הבקשה לכינוס אסיפות.
ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון , ולעניין זה יראו את האמור בסעיף

9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל

רובעברנגד
√לארגיל

הפניקס538
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018ומיוחדת

הפניקס539
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית

רובעברבעדבעדהבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם
√לארגיל

הפניקס540
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד3. הארכת כהונתו של מר דדי סגל כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס541
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד4. הארכת כהונתו של מר אסי רוטברט כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס542
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד5. הארכת כהונתו של מר יונתן קולבר כיו"ר דירקטוריון של החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס543
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד6. הארכת כהונתה של גב' טל ירון אלדר כדירקטורית בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס544
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד7. הארכת כהונתה של גב' אורית פרידמן וייסמן כדירקטורית בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס545
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

רובעברנגדבעד8. הארכת כהונתה של גב' רינת גזית כדירקטורית בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס546
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
9. אישור עדכון תנאי התגמול של הגב' טל ירון אלדר (יו"ר הדירקטוריון לשעבר ודירקטורית בחברה),

רובעברבעדבעדרטרואקטיבית החל מיום 19 במרץ 2019 ובהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
√לא90.35מיוחד

הפניקס547
פנסיה

הרודיום השקעות
110436357492016/03/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
10. אישור תנאי ההתקשרות של מר יונתן קולבר, יו"ר הדירקטוריון של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 1

רובעברבעדבעדבאוקטובר 2019, בכפוף להארכת כהונתו כדירקטור בחברה
√לא22.05מיוחד

הפניקס548
פנסיה

טלרד נטוורקס
1140953600703.0316/03/20בע"מ

רובנגדנגד1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפהבוטלה17:00
√לאמיוחד

הפניקס549
פנסיה

טלרד נטוורקס
1140953600703.0316/03/20בע"מ

2. לאשר עדכון לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר מוטי אלמליח, לרבות הקצאת אופציות הניתנותבוטלה17:00
רובנגדנגדלמימוש למניות החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה

√לאמיוחד

הפניקס550
פנסיה

אידיבי חברה
7980154179508.70.6017/03/20לפתוח בע"מ

12:00
אג"ח

התייעצות
1. מסירת דיווח של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום 15.3.2020 (מספר אסמכתא: -2020-01

√לאל.רדיוןדיוןדיון021226).

הפניקס551
פנסיה

אידיבי חברה
7980337335709.31.6017/03/20לפתוח בע"מ

12:00
אג"ח

התייעצות
1. מסירת דיווח של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום 15.3.2020 (מספר אסמכתא: -2020-01

√לאל.רדיוןדיוןדיון021226).

הפניקס552
פנסיה

אלביט מערכות
1081124239844380.7117/03/20בע"מ

To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the .1מיוחדת14:00
close of the Meetingבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס553
פנסיה

תנופורט (1990)
1143049255971.15.2517/03/20בע"מ

בוטלה16:00

1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') באופן המפורט ב- נספח ג' לכתב ההצבעה ("התיקון המוצע"). כחלק בלתי נפרד

מהחלטה זו, להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל מסמכים נוספים, ככל שידרשו לשם
ביצוע החלטה זו, ככל שתתקבל. יצוין כי נכון למועד פרסום אסיפה זו, התיקון המוצע טרם אושר על ידי מוסדות
החברה ולפיכך, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תכנס לתוקף רק בכפוף לאישור התיקון המוצע על ידי מוסדות

החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור
בסעיף 7 להלן כחלק בלתי נפרד ההחלטה הנ"ל.

רובנגדבעד
√לאמיוחד

בהתאם
להחלטה

של וועדת
השקעות

הפניקס554
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

113955962958.957.4217/03/20
אג"ח17:00

1.1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה לרבות התביעות שהוגשו ברוסיה נגד החברה
וחברות קשורות לחברה. 1.2. דיון בקשר להצעה לרכישת החברה שפורסמה בדיווח מידי באתר הבורסה ביום

10.3.2020 אסמכתא: 2020-01-023142. 1.3. דיון בקשר עם עמדת המחזיקים ביחס לזכויותיהם בהתאם לסעיפים
35ט1 לחוק ו-9.1 לשטר הנאמנות.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס555
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח עלשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

הפניקס556
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח עלשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןשכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.

הפניקס557
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

הפניקס558
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

4. מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

הפניקס559
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

5. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל



הפניקס560
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

6. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

הפניקס561
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

7. מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

הפניקס562
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12שנתית12:00
ביוני, 2020 (קרי- עד ליום 11 ביוני, 2023)

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס563
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי-שנתית12:00
עד ליום 1 ביולי, 2023)

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס564
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.5018/03/20בע"מ

10. מינויו ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020 , ועד למועד כינוס האסיפהשנתית12:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).

√לארגיל

הפניקס565
פנסיה

בנק דיסקונט
691212170062881.9218/03/20לישראל בע"מ

מיוחדת12:30

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק
החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים

פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"),
כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו

בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.

רובעברבעדבעד
√לא81.21מיוחד

הפניקס566
פנסיה

בנק דיסקונט
691212170062881.9218/03/20לישראל בע"מ

2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי לוין, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, החל מיוםמיוחדת12:30
רובעברבעדבעד2 בדצמבר 2019.

√לא81.94מיוחד

הפניקס567
פנסיה

בנק דיסקונט
691212170062881.9218/03/20לישראל בע"מ

רובעברבעדבעד3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום.מיוחדת12:30
√לא85.14מיוחד

הפניקס568
פנסיה

אידיבי חברה
7980337246438.91.6018/03/20לפתוח בע"מ

13:30
אג"ח

√לא1. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס569
פנסיה

אידיבי חברה
7980337246438.91.6018/03/20לפתוח בע"מ

13:30
אג"ח

√לא2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס570
פנסיה

חברת פרטנר
108348425218342.9318/03/20תקשורת בע"מ

בעדבעדApproval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders .1מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס571
פנסיה

חברת פרטנר
108348425218342.9318/03/20תקשורת בע"מ

רובעברבעדבעדApproval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors .2מיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס572
פנסיה

חברת פרטנר
108348425218342.9318/03/20תקשורת בע"מ

בעדבעדApproval of general compensation terms to the Company's directors .3מיוחדת14:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס573
פנסיה

חברת פרטנר
108348425218342.9318/03/20תקשורת בע"מ

מיוחדת14:00
Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. .4

Yossi Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's
D&amp;O policy

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס574
פנסיה

חברת פרטנר
108348425218342.9318/03/20תקשורת בע"מ

מיוחדת14:00

Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of .5
Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-

Ownership) of the Company’s General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services
using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any other license

granted to Partner, directly or indirectly. Voding FOR means that you agree that your vote does not
require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of

sections 21-24 to the License is attached as Annex “D” to the Proxy Statement distributed with this Deed
.of Vote

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס575
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות התגמול של החברהנמשכת

√לא83.9מיוחד

הפניקס576
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד2. הארכת ותיקון הסכם ניהול עם מנכ"ל החברהנמשכת

√לא70.94מיוחד

הפניקס577
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד3. אישור התחייבות לפטור למר יגאל דמרינמשכת

√לא96.35מיוחד

הפניקס578
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד4. הארכת ותיקון הסכם העסקה גב' איריס דמרי, סמנכ"לנמשכת

√לא89.58מיוחד

הפניקס579
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד5. אישור התחייבות לפטור לגב' איריס דמרינמשכת

√לא96.35מיוחד

הפניקס580
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד6. מינוי גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברהנמשכת

√לארגיל

הפניקס581
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד7. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרינמשכת

√לא96.78מיוחד

הפניקס582
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד8. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי לתקופה בת 12 חודשיםנמשכת

√לא76.64מיוחד

הפניקס583
פנסיה

י.ח.דמרי בניה
109031511804950.8818/03/20ופיתוח בע"מ

15:00
מיוחדת
רובעברבעדבעד9. מתן מענק פרישה למר חזקיה דמרי בתום תקופת ההעסקהנמשכת

√לא70.64מיוחד

הפניקס584
פנסיה

י.ד. מור השקעות
11414643210451.5518/03/20בע"מ

1. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל במשותף של החברה ובעל שליטה בחברה, מר יוסף לוי, ובכלל זה תגמולשנתית15:00
רובעברבעדבעדקבוע, תנאים נלווים, מענק שנתי והענקת כתב שיפוי.

√לא82.62מיוחד

רוב2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל במשותף של החברה ובעל שליטה בחברה, מר אלי לוי, ובכלל זה תגמול18/03/20י.ד. מור השקעותהפניקס



√לא82.62מיוחדעברבעדבעדקבוע, תנאים נלווים, מענק שנתי והענקת כתב שיפוי.שנתית11414643210451.5515:00בע"מפנסיה585

הפניקס586
פנסיה

י.ד. מור השקעות
11414643210451.5518/03/20בע"מ

3. אישור תיקונים לתנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר מאיר גרידיש, ובכלל זה תיקונים בקשרשנתית15:00
רובעברבעדבעדלתגמול קבוע, תנאים נלווים ומענק שנתי.

√לא82.62מיוחד

הפניקס587
פנסיה

י.ד. מור השקעות
11414643210451.5518/03/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור תיקונים למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.שנתית15:00
√לא79.81מיוחד

הפניקס588
פנסיה

י.ד. מור השקעות
11414643210451.5518/03/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. אישור תנאי העסקה למר אוראל לוי, קרוב של בעל שליטה בחברה.שנתית15:00
√לא95.59מיוחד

הפניקס589
פנסיה

איתמר מדיקל
11024584058131.4418/03/20בע"מ

To approve amendments to the Company’s Compensation Policy and to approve and ratify the .1מיוחדת16:00
.purchase of directors’ and officers’ liability insurance policy, as detailed in the proxy statementבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס590
פנסיה

איתמר מדיקל
11024584058131.4418/03/20בע"מ

To clarify the Company’s equity-based award policy for non-employee directors, including external .2מיוחדת16:00
.directors, as detailed in the Proxy statementבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס591
פנסיה

איתמר מדיקל
בע"מ

11024584058131.4418/03/20
16:00

מיוחדת
To approve the grant to the Company’s President and Chief Executive Officer of (i) performance-based .3
stock options and performance-based RSUs in exchange for a waiver of certain prior grants and (ii) service

stock options, as detailed in the proxy statement
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
מיוחד

√לא

הפניקס592
פנסיה

איתמר מדיקל
11024584058131.4418/03/20בע"מ

בעדבעדTo approve a special bonus to the Company’s President and Chief Executive Officer .4מיוחדת16:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס593
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120208165864.19.9818/03/20

אג"ח20:00

1. ניהול הליך גישור נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור לבירור המחלוקות שהתגלו בין
מחזיקי אגרות החוב והנאמן לבין החברה בנוגע לסכום הפידיון המוקדם לו זכאים מחזיקי אגרות החוב בהתאם

לדיווחי החברה מיום 16.2.2020 ומיום 4.3.2020 , בפני מגשר שזהותו תוסכם בין הנאמן לבין החברה, תקופת
הגישור לא תעלה על שבעה ימים ממועד פרסום תוצאות הצבעה זו. שכר המגשר ישולם על ידי החברה. במקרה בו
הצעת המגשר לפתרון המחלוקת תעלה על - 90% מהסכום שבמחלוקת (קרי תעלה על סכום של 1,144,994 ₪), אזי

הנאמן מוסמך בזאת ליתן את הסכמת מחזיקי אגרות החוב להצעת המגשר ומחזיקי אגרות החוב לא יידרשו
ליתן הסכמה להצעת המגשר והסכמת הנאמן תחייב את מחזיקי אגרות החוב. במקרה בו הצעת המגשר לפתרון

המחלוקת לא תעלה על - 90% מהסכום שבמחלוקת, אזי הנאמן לא יהיה מוסמך ליתן את הסכמת מחזיקי אגרות
החוב להצעת המגשר ובמקרה כזה הסכמת מחזיקי אגרות החוב להצעת המגשר תהיה כפופה לאישור מחזיקי

אגרות החוב. במקרה בו החלטה זו לא תתקבל אזי תכונס אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לשם מתן הנחיות
לנאמן כיצד לפעול. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס594
פנסיה

אידיבי חברה
7980154127220.30.6019/03/20לפתוח בע"מ

09:30
אג"ח

התייעצות
1.1. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים

√לאל.רדיוןדיוןדיוןשיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס595
פנסיה

אלטשולר שחם
115903700.0819/03/20גמל

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לא100מיוחד

הפניקס596
פנסיה

אלטשולר שחם
115903700.0819/03/20גמל

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לא100מיוחד

הפניקס597
פנסיה

אלטשולר שחם
115903700.0819/03/20גמל

רובעברבעדבעד3. תיקון תקנון החברהמיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס598
פנסיה

אלטשולר שחם
115903700.0819/03/20גמל

רובעברבעדבעד4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטהמיוחדת14:00
√לא99.65מיוחד

הפניקס599
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

113955956444.027.5222/03/20
אג"ח16:00

1. הצעת ההחלטה – אישור אינדיקטיבי של הצעת הרכישה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד)
אינדיקטיבית בהצעה, ולהורות לנאמן ושלוחיו לקדם גיבוש ואישור הסדר עם הרוכש (כהגדרתו בהצעה) על בסיס
ההצעה. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יכבול ולא יחייב אותו בצורה כלשהי

בהצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא לאישור נוסף של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל דין. מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור

בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל (בין באסיפה המקורית ובין
באסיפה הנדחית) הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים, זאת מבלי לגרוע מהיותה

של ההחלטה אנדיקטיבית בלבד.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס600
110554399207.381.4723/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח10:00
√לאדיוןדיוןדיוןבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס601
1106046976751.0923/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח10:00
√לאבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס602
1115823182049.41.0923/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון בנוגע למצב החברה .אג"ח10:00

הפניקס603
1115823182049.41.0923/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיוןדיוןדיון2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.אג"ח10:00

הפניקס604
1115823182049.41.0923/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.אג"ח10:00

הפניקס605
1121326138455.61.1523/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח10:00
√לאבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס606
1134790901301.81.5723/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח10:00
√לאבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לא1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח1138882204341.50.0523/03/20קבוצת דלק בע"מהפניקס607



בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.10:00פנסיה

הפניקס608
1143361147306.40.6823/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1.1.עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלואג"ח10:00
√לאבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס609
108098526851590.3523/03/20ישרוטל בע"מפנסיה

12:00
מיוחדת

נגדנגד1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברהנדחית
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס610
108098526851590.3523/03/20ישרוטל בע"מפנסיה

12:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. מדיניות תגמולנדחית
√לא0מיוחד

הפניקס611
108098526851590.3523/03/20ישרוטל בע"מפנסיה

12:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. סיום כהונה משרד רו"ח KPMGנדחית
√לארגיל

הפניקס612
פנסיה

ספנסר אקוויטי
1147495387934.32.7623/03/20גרופ לימיטד

אג"ח16:00

1.1.תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון המוצע לשטר הנאמנות המצורף כנספח א' (להלן: "התיקון לשטר") וכן
להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה

כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד
מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים

בהצבעה, למעט הנמנעים.

רובלא עברבעד
√לא35.6מיוחד

613
הפניקס
פנסיה

סטרוברי פילדס
1145432266734.73.44ריט לימיטד

24/03/20
אג"ח16:00

1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף לזימון לאסיפה כנספח א'
(להלן: "התיקון לשטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות,

וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3)

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים.

לא עברבעד
רוב

√לא75.11מיוחד

הפניקס614
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

מיוחדת17:00
1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה

לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו
מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי.

לאבעד
רובעברמשתתף

√לא99.64מיוחד

הפניקס615
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

מיוחדת17:00
2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה

לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו
מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור.

לאבעד
רובעברמשתתף

√לא89.93מיוחד

הפניקס616
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

מיוחדת17:00
3. אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל, בין

היתר לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה, אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון
החברה.

לאבעד
רובעברמשתתף

√לא94.54מיוחד

הפניקס617
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

לאבעד4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.מיוחדת17:00
רובעברמשתתף

√לא77.72מיוחד

הפניקס618
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

לאבעד5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.מיוחדת17:00
רובעברמשתתף

√לא92.39מיוחד

הפניקס619
פנסיה

הפניקס אחזקות
76701255808520.2024/03/20בע"מ

6. מינוי גברת רחל (רוחה) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתבמיוחדת17:00
לאבעדפטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.

רובעברמשתתף
√לא92.95מיוחד

הפניקס620
פנסיה

חברת הכשרת
הישוב בישראל

בע"מ
6120208166587.310.0324/03/20

אג"ח20:00

1. אישור הצעת גישור נוסח ההחלטה: בהמשך להליך הגישור שאושר על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום
18.3.20 , להורות לנאמן לאשר את הצעת המגשר, פרופ' עודד שריג, לפתרון המחלוקת בין החברה למחזיקי אגרות

החוב בנושא סכום הפידיון המוקדם כדלקמן: בנוסף על הסכום לתשלום עליו דיווחה החברה ביום 16.2.2020 ,
החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב 75% מהסכום שבמחלוקת (דהיינו: 954,161 ש"ח) במסגרת הפידיון המוקדם,

וכן תתרום 200,000 ש"ח לרכישת ציוד הנשמה לעזרה להתמודדות עם מחלת הקורונה, ותציג אסמכתא על כך
לנאמן. יודגש כי: -במקרה בו ההחלטה בסעיף 1.1 זה תאושר, יהא בכך הסכמה בלתי חוזרת של מחזיקי אגרות
החוב לסכום הפידיון המוקדם ולמחזיקי אגרות החוב לא יהיו עוד טענות בקשר עם סכום הפידיון המוקדם. -

במקרה בו ההחלטה בסעיף 1.1 זה לא תאושר, אזי החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב את סכום הפידיון
המוקדם כפי שדווח על ידיי החברה ביום 16.2.2020 והנאמן יוציא כתב הצבעה ובו הוראות לנאמן האם לנקוט

בהליכים משפטיים כנגד החברה לשם מיצוי זכויות מחזיקי אגרות החוב וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו תהא גם
הוראה לנאמן לקזז מסכום הפידיון המוקדם המשולם למחזיקי א

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס621
10941197872301.7825/03/20קמהדע בע"מפנסיה

To approve an amended Compensation Policy for Executive Officers and Compensation Policy for .1כללית14:00
Directorsבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס622
10941197872301.7825/03/20קמהדע בע"מפנסיה

Subject to the approval of Proposal 1, to approve the grant of options to each of the currently serving .2כללית14:00
.directorsרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס623
10941197872301.7825/03/20קמהדע בע"מפנסיה

כללית14:00
To approve amended compensation terms and a one-time award of equity-based compensation, .3
consisting of options and restricted shares, to Mr. Amir London, the Chief Executive Officer of the

.Company
בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס624
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2425/03/20החיים בע"מ

רובעברנגדנגד1. עדכון מדיניות תגמול מעודכנת של החברהמיוחדת14:00
√לא66.53מיוחד

הפניקס625
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2425/03/20החיים בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי דירקטורית חיצונית ואישור תנאי כהונתהמיוחדת14:00
√לא100מיוחד

הפניקס626
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2425/03/20החיים בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור תנאי כהונת המועמדת – ביטוחמיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס627
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2425/03/20החיים בע"מ

רובעברנגדנגד4. אישור תנאי כהונת המועמדת – שיפוימיוחדת14:00
√לארגיל

1. תיאור טבעו של הנושא: התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים, לרבות
המבקר הפנימי הראשי של הבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח")
לביטוח אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו בבנק ו/או בחברות



הפניקס628
פנסיה

בנק מזרחי
695437189677780.4925/03/20טפחות בע"מ

מיוחדת15:00
באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי

המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונה
בעתיד) או שכיהן כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק
ענין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו כנושאי משרה, הכל

כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי המצ"ב. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית,
המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לא98.7מיוחד

הפניקס629
פנסיה

אגרקסקו חברה
ליצוא חקלאי

בע"מ
110918015.6325/03/20

16:00
אג"ח ללא
ללא1. המחאת זכויות למפרקי חברת אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ )בפירוק(התכנסות

רובעברבעדהמלצה
√לא93.85מיוחד

הפניקס630
פנסיה

אגרקסקו חברה
ליצוא חקלאי

בע"מ
112677025/03/20

ללא1. המחאת זכויות למפרקי חברת אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ )בפירוק(אג"ח16:00
רובעברבעדהמלצה

√לא93.85מיוחד

הפניקס631
110554358905.241.4125/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה

שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי,
הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת

ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה
יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים

ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת
הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה

שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין
והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר

אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל
סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר
מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך

דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן
פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס632
1115823103232.11.0425/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס633
112132679926.661.0625/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה

שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי,
הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת

ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה

רובעברבעד
√לארגיל



יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים
ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת

הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה
שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין

והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר
אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל

סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר
מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך

דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן
פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

הפניקס634
1134790525241.41.5525/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה

שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי,
הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת

ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה
יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים

ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת
הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה

שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין
והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר

אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל
סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר
מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך

דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן
פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס635
1138882116967.90.0525/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה

שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי,
הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת

ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה
יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים

ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת
הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה

שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין
והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר

אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל
סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר
מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך

דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן
פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

רובעברבעד
√לארגיל

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא',
לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות



הפניקס636
114336189795.650.6525/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח21:00

נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין;
"הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע

לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות
ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או

בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות
המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות

יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי
לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה

שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי,
הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת

ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה
יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים

ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת
הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה

שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר וזהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין
והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר

אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל
סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר
מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך

דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן
פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס637
110604650000025/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג'', לא'', לג'', יט'', לד'', כב'', ו- יח'') אשר
הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב

רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג'', לא'',
לג'', יט'', לד'', כב'', ו- יח'') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת

למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג'', לא'', לג'', יט'', לד'', כב'', ו- יח'', כולן או חלקן, לפי
העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1.

לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת
האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם
החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה

כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות
אמון וסודיות. סמכויותיה

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל

הפניקס638
פנסיה

אינטרנט גולד -
1131614186754.6025/03/20קווי זהב בע"מ

אג"ח23:59

1. פשרה בנושא תביעת חורב [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של כלל הקולות המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים] (א) להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים כי תיכלל בתוכנית ההסדר

פשרה בקשר עם תביעת חורב כדלקמן: לצורך סילוק מלא וסופי של כל טענות התובע הנגזר וחברת בי
קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") כנגד החברה במסגרת תביעת חורב תקבל ביקום כמות סופית ומוחלטת של

איגרות חוב (סדרה ג') שהנפיקה ביקום הנמצאות בידי החברה לפי ערך פארי של 22,000,000 ש"ח ("רכיב פשרת
חורב החדש"). (ב) כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להורות לנאמן לבקש מהחברה לפנות בדחיפות לבית המשפט על
מנת: (1) שרכיב פשרת חורב החדש יתווסף לתוכנית ההסדר; (2) שתוסר ההשהייה בכינוס האסיפות נשוא הבקשה

לכינוס אסיפות. ההחלטה בסעיף 1.1 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון , ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס639
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1826/03/20ופיתוח בע"מ

11:00
מיוחדת

נדחית
1. אישור מדיניות תגמול בחברה הצעת ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה שצורפה

רובעברבעדבעדכנספח א' לדוח הזימון לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.
√לא75.96מיוחד

הפניקס640
1129451131945026/03/20סומוטו לימיטדפנסיה

1. אישור האסיפה להתקשרות החברה בהסכם מיום 18 בפברואר, 2020 עם חברה בשליטתו של מר צביקהכללית13:30
רובעברבעדבעדבארינבוים, למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות של החברה כמפורט בדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס641
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4726/03/20טבעי בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמולמיוחדת15:00
√לא85.56מיוחד

הפניקס642
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4726/03/20טבעי בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור לעדכון הסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטהמיוחדת15:00
√לא91.87מיוחד

הפניקס643
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4726/03/20טבעי בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור הסכם למתן שירותי מנכ"למיוחדת15:00
√לא91.32מיוחד

הפניקס644
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4726/03/20טבעי בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור דמי הסתגלות למנכ"ל היוצאמיוחדת15:00
√לא99.45מיוחד

הפניקס645
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923676244.82.3926/03/20

אג"ח18:30

1.1.קבלת דיווח מאת החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב לרבות בדבר הצעדים שעל הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב לנקוט כדי להגן על זכויותיהם, לרבות בנוגע להגנה מידית מפני פעולות שיפגעו בנאמן,

במחזיקי אגרות החוב או בנכסי החברה. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס646
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0629/03/20פלסטיק בע"מ

1. אישור מינויה של הגב' איריס פיין כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופתמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדכהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, קרי ביום 29 מרץ 2020

√לא99.89מיוחד

הפניקס647
פנסיה

מצלאוי חברה
1106749691590.2729/03/20לבנין בע"מ

11:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור עדכון מדיניות תגמולנדחית
√לא92.26מיוחד

הפניקס648
פנסיה

מצלאוי חברה
1106749691590.2729/03/20לבנין בע"מ

11:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד2. הארכת תוקף הסכם הניהול ועדכון דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול של מר מצלאוינדחית
√לא62מיוחד

הפניקס649
פנסיה

מצלאוי חברה
1106749691590.2729/03/20לבנין בע"מ

11:00
מיוחדת

רובעברנגדנגד3. אישור מתן מענק חד פעמי, ליו"ר הדירקטוריון החברה, שהינו גם בעל שליטה בחברהנדחית
√לא62מיוחד

√לא100רובעברבעדבעד4. עדכון שכרו של מנכ"ל החברהמיוחדת1106749691590.2729/03/20מצלאוי חברההפניקס650



מיוחדנדחית11:00לבנין בע"מפנסיה

הפניקס651
פנסיה

מצלאוי חברה
1106749691590.2729/03/20לבנין בע"מ

11:00
מיוחדת

נדחית
5. אישור הוספת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מרכיב הטבה (Cashless Exercise) לכתבי האופציה שהוענקו

רובעברבעדבעדלמנכ"ל החברה
√לא92.57מיוחד

הפניקס652
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.3329/03/20בע"מ

מיוחדת15:00

1. אישור מדיניות התגמול המוצעת (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה המצורף (להלן:" דוח הזימון")) לנושאי המשרה
בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון , והכל כמפורט בחלק

ב' לדוח הזימון. תמצית השינויים העיקריים ביחס למדיניות התגמול הקודמת של החברה מצורפת כנספח ב'
לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא68.35מיוחד

הפניקס653
108702213244761.5230/03/20פוקס-ויזל בע"מפנסיה

13:00
מיוחדת
בוטלה

1. אישור מתן מענק מיוחד וחד פעמי למר תומר צ'פניק (קרובו של בעל שליטה) בסך של 200,000 ש"ח (בנוסף
למענק לו הוא זכאי בגין שנת 2019 בהתאם לתנאי העסקתו) כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זה; המענק המוצע ישולם

(ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.

רוב
√לאמיוחד

הפניקס654
108702213244761.5230/03/20פוקס-ויזל בע"מפנסיה

13:00
מיוחדת
בוטלה

2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל (קרובו של בעל שליטה), לאור קידומו לתפקיד סמנכ"ל מכירות
פעילות נייקי בישראל בחברה הבת, ריטיילורס, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2020, ולמשך 3 שנים, בכפוף לאישור

האסיפה, בהתאם לתנאים וכמפורט בסעיף 2.2 לדוח זה.

רוב
√לאמיוחד

הפניקס655
פנסיה

אפליי טכנולוגיות
מובייל מתקדמות

בע"מ
363010170262.5531/03/20

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.

הפניקס656
פנסיה

אפליי טכנולוגיות
מובייל מתקדמות

בע"מ
363010170262.5531/03/20

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו.

√לארגיל

657
הפניקס
פנסיה

אפליי טכנולוגיות
מובייל מתקדמות

בע"מ
363010170262.55

31/03/20
15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
עברבעדבעד3.אישור ההסדר על תתי סעיפיו

רוב
√לא69.9מיוחד

הפניקס658
פנסיה

אפליי טכנולוגיות
מובייל מתקדמות

בע"מ
363010170262.5531/03/20

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד4. אישור מדיניות התגמול

√לא69.9מיוחד

הפניקס659
פנסיה

אפליי טכנולוגיות
מובייל מתקדמות

בע"מ
363010170262.5531/03/20

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד5. התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול, עם חברה בשליטתו של מר רועי דגני

√לא69.9מיוחד

הפניקס660
פנסיה

קופרליין
אמריקאס

לימיטד
1136589124828.34.9831/03/20

אג"ח22:00

1. דחייה חלקית של תשלום הקרן הקבוע ליום 20.4.2020 לדחות מרבית מתשלום הקרן הקרוב הקבוע ליום
20.4.2020 ("מועד התשלום המקורי) בחצי שנה כך שסך של 132,495,516 ₪ ("הסכום הנדחה") מתוך סכום הקרן
הקבוע לתשלום במועד התשלום המקורי (קרי, מתוך סך קרן כולל של 139,754,057 ₪) ישולם ביום 20.10.2020

("מועד התשלום הנדחה") (כך שהמועד הקובע לתשלום זה יהא 8.10.2020) וזאת כנגד ובכפוף לקבלת התחייבות
בכתב של החברה כי עד למועד פירעון אגרות החוב במלואן (לרבות מלוא הסכום הנדחה והריבית בגינו כמפורט
להלן): א. החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999); וכן ב. החברה לא תשלם דמי

ניהול לבעלי מניותיה. ג. כל תקבול נטו (קרי, לאחר ניכוי הוצאות בקשר עם ביצוע הפעולה הרלוונטית) שינבע
לחברה מ: (1) מימון מחדש של נכסים; או (2) מכירת נכסים; או (3) הכנסת שותף לנכסים הקיימים יועבר לנאמן

בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלתו בחברה לצורך ביצוע פדיון מוקדם הסכום הנדחה. בקשר עם דחיית תשלום
הסכום הנדחה מובהר בזאת, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: • הסכום הנדחה יישא ריבית בסך כולל של

10,794,000 ₪ עבור כל תקופת הדחייה (קרי לתקופה

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס661
פנסיה

קופרליין
אמריקאס

לימיטד
1136589124828.34.9831/03/20

אג"ח22:00

2. דחות מרבית מתשלום הקרן הקרוב הקבוע ליום 20.4.2020 ("מועד התשלום המקורי) בחצי שנה כך שסך של
132,495,516 128,636,423 ₪ ("הסכום הנדחה") מתוך סכום הקרן הקבוע לתשלום במועד התשלום המקורי (קרי,

מתוך סך קרן כולל של 139,754,057 ₪) ישולם ביום 20.10.2020 ("מועד התשלום הנדחה") (כך שהמועד הקובע
לתשלום זה יהא 8.10.2020) וזאת כנגד ובכפוף לקבלת תיקון מספר 2 לשטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ב''
לכתב ההצבעה ("התיקון לשטר הנאמנות") חתום על ידי החברה ומאומת. וכן לתקן את שטר הנאמנות לאגרות
החוב בהתאם לתיקון לשטר הנאמנות וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר

הנאמנות. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו
את האמור בסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא86.76מיוחד

הפניקס662
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס663
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א'''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס664
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב'''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס665
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג'''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס666
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2ד'''' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל



הפניקס667
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס668
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ו'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס669
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס670
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר
- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס671
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט'''' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר

בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס672
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2י'''' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס673
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יא'''' לכתב ההצבעה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס674
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס675
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'''' לכתב ההצבע

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס676
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס677
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. 15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס678
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג''''וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 טז'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס679
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס680
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ
פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א'''' לכתב

ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס681
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות'''', עורכי דין ונאור-גרשט, משרד עורכי דין– באמצעות עורכיך הדין גיא גיסין ואופיר נאורבהתאם להסכם
שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3 ב'''' לכתב הצבעה זה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס682
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'''' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג'''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס683
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד''''

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל



לכתב ההצבעה.

הפניקס684
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות'''' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח
3ה'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס685
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

אמיר פלמר ושות'''' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ
בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ו'''' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס686
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות'''', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז''''
לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס687
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות'''' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס688
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

מטרי מאירי ושות''''- באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה
המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ט'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס689
פנסיה

110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא

בכר לביא ושות'''' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות'''' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן
המצ"ב כ-נספח 3י'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס690
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4א'''' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס691
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. חירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ''''ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב'''' לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס692
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4ג'''' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס693
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ
ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד'''' לכתב

ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס694
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילגר ליעוץ

ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ'''' עלי קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה'''' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס695
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו'''' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס696
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד-

באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז'''' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש
מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם

בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס697
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר

ופרופסור דן גלאי – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4 ח''''
לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס698
110554375590.491.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי):

אי.אר.סי.ג''''י. קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן
המצ"ב כ-נספח 4 ט'''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס699
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. מספר חברי הנציגות לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח תמנה שני חברי
נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות

האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. • הצבעה "נגד" משמעה
הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל

1.2 זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין



הפניקס700
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

המועמדים שלהלן: פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2א' לזימון לאסיפה.
ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל

את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות
הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד

עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן
שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי

הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב
מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל

הפניקס701
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח 2ב' לזימון לאסיפה. בקשר עם
ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על

המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה

1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב הקולות
במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל

702
הפניקס
1106046702750קבוצת דלק בע"מפנסיה

31/03/20
23:30

אג"ח
נדחית

4. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: הראל חברה לביטוח בע"מ - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח 2ג' לזימון לאסיפה.
בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.

לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת

החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב
הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
עברמשתתף

רוב
√לארגיל

הפניקס703
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2ד' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס704
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין
המועמדים שלהלן: ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2ה'

לזימון לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת
שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח)
אשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב

מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס705
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: עופר גזית- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2ו' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס706
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2ז' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל



הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

הפניקס707
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה
המוצע מצ"ב כ-נספח 2ח' לזימון לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי
לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את

כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן
בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו
באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר
חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של

קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס708
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: עופר חדד- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2ט' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס709
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2י' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס710
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2יא' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
משתתף

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס711
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - באמצעות קובי נימקובסקי הצהרת המועמד והסכם שכר
הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2יב' לזימון לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק
רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי,
את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר

יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו
באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר
חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של

קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס712
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2יג' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

15. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין



הפניקס713
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

המועמדים שלהלן: רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יד' לזימון לאסיפה. בקשר עם
ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על

המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה

1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב הקולות
במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס714
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2טו'
לזימון לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין

המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך
החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר

מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת

שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח)
אשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב

מכלל סדרות האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

715
הפניקס
1106046702750קבוצת דלק בע"מפנסיה

31/03/20
23:30

אג"ח
נדחית

17. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין
המועמדים שלהלן: ג'וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2טז' לזימון

לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים
השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של

אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי
לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
לא עברמשתתף

רוב
√לארגיל

הפניקס716
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין

המועמדים שלהלן: עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד והסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ-נספח 2יז' לזימון
לאסיפה. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של
אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי

לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם
הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת

הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את
מירב הקולות במסגרת הצעות החלטה 2-18 (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח).

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס717
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): פרץ פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך

הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס718
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): גיסין ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין

גיא גיסין בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ- נספח 3ב' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס719
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי
דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג' לזימון לאסיפה.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור
בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק

רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי,
את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר

יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו
באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא

המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל



הפניקס720
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות

עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
משתתף

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס721
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): יעקב שפיגלמן ושות' - עורכי דין – באמצעות

עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס722
פנסיה

110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

24. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): אמיר פלמר ושות' עורכי דין ומושקוביץ -

סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח
3ו' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה,

יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר
כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה

את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל
מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם

מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
משתתף

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס723
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): שפירא ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד

עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס724
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): גלוזמן, חוברס, להט ושות' ויורם ל. כהן עו"ד-

באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח' לזימון
לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את
האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל

מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות
(קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק
אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו

יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי
שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות

האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס725
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): מטרי מאירי ושות'- באמצעות עו"ד רונן מטרי,

מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ט' לזימון לאסיפה. ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9,

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל
את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות

הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד
עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן

שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא
המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס726
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

28. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): גיא בכר לביא ושות' עורכי דין ונוטריון וסיני
אליאס ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3י' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה

כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי
נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו

בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב
מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל



המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל
את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

הפניקס727
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): סוראיה יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר

סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה

הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים
השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של

אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי
לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם

הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות
בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס728
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות

רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ- נספח 4ב' לזימון לאסיפה. ההחלטה
בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9,

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל
את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות

הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד
עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן

שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד
אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובעברמשתתף

√לארגיל

הפניקס729
פנסיה

110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

31. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): גורן קפיטל גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר -

בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
משתתף

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס730
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): אקילה יעוץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות

רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס731
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): מילגר ליעוץ ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ' עלי

קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס732
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): תמיר עבודי ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח

תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס733
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): עופר חדד- באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם

שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ז' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף
9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות

שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק

באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך
הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו

מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל



מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

הפניקס734
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): עודד נגר ופרופסור דן גלאי - בהתאם להסכם שכר
הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ח' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9
לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות

שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק

באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך
הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו

מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס735
110604670275031/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב
מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים הוא אקראי): אי.אר.סי.ג'י. קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות

פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ט' לזימון לאסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא
רובלא עברמשתתף

√לארגיל

הפניקס736
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס737
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א'''''''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס738
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב'''''''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס739
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג'''''''' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס740
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2ד'''''''' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס741
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה'''''''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס742
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ו'''''''' לכתב ההצבעה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס743
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'''''''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס744
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר
- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח'''''''' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס745
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט'''''''' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר

בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס746
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2י'''''''' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הורד12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל



הפניקס747
פנסיה

11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יא'''''''' לכתב ההצבעה.

מסדר
היום

רוב
מיוחד

√לא

הפניקס748
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס749
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס750
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס751
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טו'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס752
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג''וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טז'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס753
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז'' לכתב ההצבעה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס754
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ

פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס755
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסין בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ב' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות
מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס756
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג'' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס757
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד''
לכתב ההצבעה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס758
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות'' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה''
לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס759
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

אמיר פלמר ושות'' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ
בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ו'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס760
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות'', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס761
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. חירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות'' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס762
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): מטרי מאירי ושות''-
באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ט''

לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

אג"ח11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מהפניקס763
28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
√לארובלא עבראגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא



בכר לביא ושות'' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות'' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספחנדחית23:30פנסיה
3י'' לכתב ההצבעה.

רגיל

הפניקס764
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א'' לכתב ההצבעה.
רובלא עבר

√לארגיל

הפניקס765
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ''ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב'' לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס766
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר בזאת כי

זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי
אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס767
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ
ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד'' לכתב

ההצבעה.

רובנדחה
√לארגיל

הפניקס768
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ
ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד'' לכתב

ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס769
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס770
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן
(סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד- באמצעות עופר חדד - בהתאם

להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז'' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר
נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר

נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס771
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו
את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות
מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס772
11158231340691.0231/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג''י.

קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט''
לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס773
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס774
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א'' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס775
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב'' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס776
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג'' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס777
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2ד'' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס778
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

אג"ח31/03/20הפניקס
7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל

רוב(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את



זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספחנדחית11213261007371.0723:30קבוצת דלק בע"מפנסיה779
2ו'' לכתב ההצבעה.

√כןרגיללא עברבעד

הפניקס780
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס781
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר
- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס782
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט'' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי

הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס783
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד והצעה
מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2י'' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס784
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יא'' לכתב ההצבעה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס785
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס786
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'' לכתב ההצבע

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס787
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס788
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טו'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס789
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג''וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טז'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס790
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז'' לכתב ההצבעה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס791
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ

פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס792
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות'', עורכי דין ונאור-גרשט, משרד עורכי דין– באמצעות עורכיך הדין גיא גיסין ואופיר נאורבהתאם להסכם
שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3 ב'' לכתב הצבעה זה.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס793
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג'' לכתב ההצבעה.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס794
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד''
לכתב ההצבעה.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס795
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות'' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה''
לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי



הפניקס796
פנסיה

11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):
אמיר פלמר ושות'' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ

בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ו'' לכתב ההצבעה

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס797
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות'', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס798
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות'' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס799
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

מטרי מאירי ושות''- באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה
המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ט'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס800
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא

בכר לביא ושות'' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות'' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן
המצ"ב כ-נספח 3י'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס801
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4א'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס802
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. חירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ''ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב'' לכתב ההצבעה.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס803
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4ג'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס804
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ
ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד'' לכתב

ההצבעה.
רובלא עבר

√לארגיל

הפניקס805
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילגר ליעוץ

ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ'' עלי קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס806
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו'' לכתב
ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס807
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד-

באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז'' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש
מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם

בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס808
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר

ופרופסור דן גלאי – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4 ח''
לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס809
11213261007371.0731/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג''י.

קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב
כ-נספח 4 ט'' לכתב ההצבעה.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס810
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס811
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

רובעבר
√לארגיל



מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר ק

הפניקס812
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובעבר
√לארגיל

הפניקס813
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) א

רובעבר
√לארגיל

הפניקס814
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מיר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס815
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס816
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס817
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עבר
√לארגיל

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל



הפניקס818
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר

- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה

הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים
השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך
החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר

מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת

שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סד

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס819
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי

הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל

מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • ח

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס820
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס821
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יא'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב

ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם
ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על

המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת

החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס822
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א''

לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח)

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס823
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובלא עבר
√לארגיל

אג"ח1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מהפניקס824

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

√לארובלא עברשבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק



לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרותנדחית23:30פנסיה
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

רגיל

הפניקס825
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טו'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס826
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג'וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות

החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות
שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל
(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבל

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס827
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס828
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ

פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס829
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסין בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ב' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס830
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח

א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.

לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעבר
√לארגיל



הפניקס831
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס832
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס833
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

אמיר פלמר ושות' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ
בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס834
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס835
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס836
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):
מטרי מאירי ושות'- באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה

המצ"ב כ-נספח 3ט' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא
בכר לביא ושות' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח
3י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים



הפניקס837
פנסיה

1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין
בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)

שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו
להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר

בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות
מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס838
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס839
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם
כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק

באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך
הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו

מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס840
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס841
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ

ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס842
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילגר ליעוץ
ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ' עלי קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס843
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

רובלא עבר
√לארגיל



החוב מכלל סדרות האג"ח.

הפניקס844
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד-

באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש
מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם

בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס845
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר
ופרופסור דן גלאי – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ח' לכתב

ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס846
1134790735648.71.5431/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג'י.

קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר
בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס847
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס848
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר ק

רובעבר
√לארגיל

הפניקס849
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובעבר
√לארגיל

הפניקס850
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

רובעבר
√לארגיל



אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) א

הפניקס851
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מיר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס852
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס853
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס854
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס855
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר
- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך
החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר

מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת

שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סד

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס856
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי

הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל

מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • ח

רובלא עבר
√לארגיל

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את



הפניקס857
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס858
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יא'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב

ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם
ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על

המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת

החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס859
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א''

לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח)

רובלא עבר
√לארגיל

860
הפניקס
11388821507900.05קבוצת דלק בע"מפנסיה

31/03/20
23:30

אג"ח
נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

לא עבר
רוב
√לארגיל

הפניקס861
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות

החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות
שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל
(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס862
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טו'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס863
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג'וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות

רובלא עבר
√לארגיל



החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות
שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל
(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבל

הפניקס864
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס865
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ

פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס866
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסין בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ב' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס867
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח

א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.

לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס868
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס869
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל



הפניקס870
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23:30
אג"ח

נדחית

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

אמיר פלמר ושות' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ
בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס871
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס872
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח

רובלא עבר
√לארגיל

873
הפניקס
11388821507900.05קבוצת דלק בע"מפנסיה
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23:30

אג"ח
נדחית

27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):
מטרי מאירי ושות'- באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה

המצ"ב כ-נספח 3ט' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

לא עבר
רוב
√לארגיל

הפניקס874
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא
בכר לביא ושות' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח
3י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים

19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין
בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)

שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו
להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר

בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות
מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס875
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

30. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם



הפניקס876
פנסיה
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אג"ח
נדחית

ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם
כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק

באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך
הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו

מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעברבעד
רגיל

√כן

הפניקס877
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס878
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ

ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס879
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילגר ליעוץ
ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ' עלי קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס880
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס881
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד-

באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש
מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם

בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס882
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר
ופרופסור דן גלאי – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ח' לכתב

ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

רובלא עבר
√לארגיל



היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

הפניקס883
11388821507900.0531/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג'י.

קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר
בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס884
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות
האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי

במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. •
הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס885
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר ק

רובעבר
√לארגיל

הפניקס886
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובעבר
√לארגיל

הפניקס887
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ– ללא שכר - הצהרת
המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) א

רובעבר
√לארגיל

הפניקס888
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מיר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס889
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד

מצ"ב כ-נספח 2ה' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

רובלא עבר
√לארגיל



סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת

החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

הפניקס890
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גזית- בשכר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס891
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח
2ז'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה
מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב

ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי
הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מירב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס892
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ורו"ח אסף אפרתי- בשכר
- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה
הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים

השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך
החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר

מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת

שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סד

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס893
פנסיה

1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חדד- בשכר -- הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2ט' לכתב ההצבעה. (מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי

הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל

מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • ח

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס894
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס895
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יא'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב

ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם
ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על

המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת

החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל



הפניקס896
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אנ קפיטל גרופ בע"מ- בשכר - הצהרת

המועמד מצ"ב כ-נספח 2 יב'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א''
לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח)

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס897
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יג'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס898
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק - ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 יד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות

החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות
שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל
(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיב

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס899
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טו'' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א'' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על
המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. • חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת
החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס900
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

17. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את
זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ג'וזיה רוטנברג- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב

כ-נספח 2 טז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה
המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות

החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות
שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל
(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבל

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס901
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

18. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל
(בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את

זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עמי ברלב- בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב
כ-נספח 2 יז' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה

המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות
החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות

שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.
• חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל

(בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מ

רובלא עברבעד
√כןרגיל

אג"ח1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מהפניקס902

19. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): פרץ

פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

√לארובלא עברכדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה



את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכלנדחית23:30פנסיה
מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם

מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רגיל

הפניקס903
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיסין

ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסין בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ב' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עברבעד
√כןרגיל

הפניקס904
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח

א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר
עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.

לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו
מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את

סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע
אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעבר
√לארגיל

הפניקס905
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס906
פנסיה

1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב

שפיגלמן ושות' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר
בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס907
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

אמיר פלמר ושות' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ
בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ו' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל
המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל

את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדר

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס908
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

שפירא ושות', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר

כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות
היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות

רובלא עבר
√לארגיל



החוב מכלל סדרות האג"ח.

הפניקס909
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):

גלוזמן, חוברס, להט ושות' ויורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס ויורם ל. כהן בהתאם להסכם
שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח
א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר

עם ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס910
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי):
מטרי מאירי ושות'- באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה

המצ"ב כ-נספח 3ט' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק. •מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה

מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס911
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא
בכר לביא ושות' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח
3י' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,
ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים

19-28 מובהר כדלקמן: •כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין
בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)

שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו
להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. •מובהר

בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות
מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס912
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה

יועצים בע"מ – באמצעות רו"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס913
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

30. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר

סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות רו"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה
המצ"ב כ-נספח 4ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם
כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק

באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך
הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו

מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה
מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובעברבעד
√כןרגיל

הפניקס914
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל

גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ

ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות רו"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,



הפניקס915
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס916
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילגר ליעוץ
ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ' עלי קריזברג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה' לכתב ההצבעה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את
האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן:

• כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך
הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד.

מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים –
קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ

הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל
סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס917
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי

ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו' לכתב
ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס918
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד-

באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז' לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש
מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם

בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס919
פנסיה

1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר
ופרופסור דן גלאי – באמצעות רו"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ח' לכתב

ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף , ולעניין זה,
יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר

כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה
את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל

מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם
מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות

היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות
החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס920
1143361118602.90.6331/03/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

נדחית

37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות
החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג'י.

קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט'
לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים
29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין

בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר
בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות

מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס921
32301485161390.8401/04/20מליסרון בע"מפנסיה

1. לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופתמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדכהונתו השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-1.5.2020)

√לא99.89מיוחד

הפניקס922
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת
דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2018 כפי שפורסמו על-ידי

√לאדיוןדיוןהחברה ביום 26במרץ 2019.

הפניקס923
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת
2020, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

בהתאם להמלצת ועדת הביקורת או ועדת המאזן של החברה, לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

רוב3. למנות מחדש את מר יואן ייבינג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפהשנתית01/04/20הפניקס



√לארגילעברבעדבעדזו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.ומיוחדת1101021316620.1914:00אנדימד בע"מפנסיה924

הפניקס925
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת
4. למנות מחדש את גב' בת שבע אלרן, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס

רובעברבעדבעדאסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.
√לארגיל

הפניקס926
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת
5. למנות מחדש את גב' יוכבד דביר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס

רובעברבעדבעדאסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.
√לארגיל

הפניקס927
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת
6. למנות מחדש את מר עופר בן צבי, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס

רובעברבעדבעדאסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.
√לארגיל

הפניקס928
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת
7. למנות מחדש את גב' יאן יינג, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת החלה ממועד כינוס אסיפה

רובעברבעדבעדזו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.
√לארגיל

הפניקס929
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

8. למנות את מר יון הי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת
מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה

הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס930
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

9. למנות את מר ג'ין סון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית
המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד

האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס931
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

10. ככל שיאושר מינויו מחדש של מר יואן ייבינג כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר
ייבינג הנמנה עם בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 ביולי 2020, בנוסח הזהה לכתבי

ההתחייבות לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס932
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

11. ככל שיאושר מינויו מחדש של מר יואן ייבינג כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור למר
ייבינג הנמנה עם בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 ביולי 2020, בנוסח הזהה לכתבי

ההתחייבות לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.97מיוחד

הפניקס933
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

12. ככל שיאושר מינויה מחדש של הגב' יאן יינג כדירקטורית בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב'
יינג הנמנית עם בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי

ההתחייבות לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס934
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

13. ככל שיאושר מינויה מחדש של הגב' יאן יינג כדירקטורית בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור לגב'
יינג הנמנית עם בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי

ההתחייבות לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.97מיוחד

הפניקס935
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

14. ככל שיאושר מינויו של מר יון הי כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור למר הי הנמנה עם
בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות

לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס936
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

15. ככל שיאושר מינויו של מר יון הי כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור למר הי הנמנה עם
בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות

לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.97מיוחד

הפניקס937
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

16. ""ככל שיאושר מינויו של מר ג'ין סון כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר סון הנמנה
עם בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות

לשיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס938
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

17. ככל שיאושר מינויו של מר ג'ין סון כדירקטור בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לפטור למר סון הנמנה עם
בעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות

לפטור ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והמצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.
רובעברבעדבעד

√לא99.97מיוחד

הפניקס939
1101021316620.1901/04/20אנדימד בע"מפנסיה

14:00
שנתית

ומיוחדת

18. לאשר שינוי בכמויות הרכישה המינימאליות המוסכמות בהסכם ההפצה למוצרים הביתיים של החברה עם
חברה בבעלות בעל השליטה בסין לשנים 2020 ו- 2021 כך שכמויות אלו יעמדו בשנת 2020 על כ- 52% מסך

כמויות הרכישה המינימאליות עליהן הוסכם עם הארכת הסכם ההפצה למוצרים הביתיים (בפברואר 2019) משמע
עמידה בסך כספי מינימאלי לשנת 2020 של כ- 920 אלף דולר ארה"ב ובשנת 2021 יעמדו כמויות אלה על כ- 52%

עם הארכת הסכם ההפצה למוצרים הביתיים (בפברואר 2019) ועמידה בסך כספי מינימאלי לשנת 2021 של כ-
1,012 אלף דולר ארה"ב.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס940
פנסיה

פז חברת הנפט
110000752320212.9301/04/20בע"מ

מיוחדת15:00
אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. התיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה

מסומנים על גבי נספח א' לדוח זימון האסיפה ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה
הכללית של החברה ביום 30 באוקטובר 2019.

רובעברבעדבעד
√לא71.69מיוחד

הפניקס941
פנסיה

פז חברת הנפט
110000752320212.9301/04/20בע"מ

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ניר שטרן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בינוארמיוחדת15:00
רובעברבעדבעד2020.

√לא71.69מיוחד

הפניקס942
פנסיה

פז חברת הנפט
110000752320212.9301/04/20בע"מ

מיוחדת15:00
3. לאשרר תשלום גמול בסך 4,000 ש"ח לישיבה לדירקטורים המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות

(כאשר הסכום צמוד למדד מחודש פברואר 2010 ובתוספת מע"מ כדין), וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה
מיום 25 בנובמבר 2009.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס943
115692603.0602/04/20גנריישן קפיטלפנסיה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019שנתית10:00

הפניקס944
115692603.0602/04/20גנריישן קפיטלפנסיה

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברהשנתית10:00
√לארגיל

הפניקס945
115692603.0602/04/20גנריישן קפיטלפנסיה

רובעברבעדבעד3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאםשנתית10:00
√לארגיל

הפניקס946
פנסיה

מגה אור החזקות
110448819057751.6002/04/20בע"מ

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה שלמיוחדת12:00
רובעברבעדבעד3 שנים החל מיום 24 בפברואר 2020

√לא86.08מיוחד

הפניקס947
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398002/04/20בע"מ (מחוקה)

אג"ח12:00

1. על סדר היום בהמשך למכתב החברה לנאמן כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 24 במרץ 2020 (2020-10-028977)
ולאור הודעת בעל השליטה בחברה, מר בני שטיינמץ, במענה לדרישת הנאמן בהתאם לסעיף 9.2.2 להסדר החוב
שנכנס לתוקף ביום 7 ביולי 2016 על כך שאין בכוונתו לשלם למחזיקי אגרות החוב את התשלום הנדרש בתחילת

חודש אפריל 2020 מכונסת בזאת אסיפה זו על מנת לדון בנושא ובאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב
להגנה על זכויותיהם. 1.1 דיווח ועדכון- דיווח, דיון והתייעצות בקשר לפעולות שבוצעו על ידי החברה והנאמן
והאפשרויות העומדות מפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו

√לאל.רדיון



בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס948
פנסיה

אייסקיור מדיקל
112241567065002/04/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברהמיוחדת12:00
√לא16.75מיוחד

הפניקס949
פנסיה

אידיבי חברה
7980154201183.80.6002/04/20לפתוח בע"מ

1.1 עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלובוטלה12:00
√לאבישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

הפניקס950
פנסיה

קרסו מוטורס
112385012559751.7302/04/20בע"מ

16:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.נדחית
√לא77.63מיוחד

הפניקס951
פנסיה

אלון חברת הדלק
11015673.9002/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות
רובעברבעדדירקטורים ונושאי משרה לשנת 2020

√לארגיל

הפניקס952
פנסיה

אלון חברת הדלק
11015673.9002/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח
רובעברבעדאחריות דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2021 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 75 אלף דולר )

√לארגיל

הפניקס953
פנסיה

אלון חברת הדלק
11015673.9002/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

3. לאשרר את התקשרות החברה עם אלון חיפושי גז טבעי בע"מ )להלן: "אלון גז"(, בהסכם ניהול לתקופה של 3
רובעברבעדשנים החל מיום 26 באוגוסט 2019 וכן את התיקון להסכם הניהול

√לארגיל

הפניקס954
פנסיה

סטרווד ווסט
11435441342250.1902/04/20לימיטד

18:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. עדכון מטעם נציגי החברה ביחס למצב עסקי החברההתייעצות

הפניקס955
פנסיה

סטרווד ווסט
11435441342250.1902/04/20לימיטד

18:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החובהתייעצות

הפניקס956
פנסיה

אלון חברת הדלק
11625284.1902/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות
רובעברבעדדירקטורים ונושאי משרה לשנת 2020

√לארגיל

הפניקס957
פנסיה

אלון חברת הדלק
11625284.1902/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח
רובעברבעדאחריות דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2021 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 75 אלף דולר

√לארגיל

הפניקס958
פנסיה

אלון חברת הדלק
11625284.1902/04/20לישראל בע"מ

18:00
אג"ח ללא
התכנסות

3. לאשרר את התקשרות החברה עם אלון חיפושי גז טבעי בע"מ )להלן: "אלון גז"(, בהסכם ניהול לתקופה של 3
רובעברבעדשנים החל מיום 26 באוגוסט 2019 וכן את התיקון להסכם הניהול

√לארגיל

הפניקס959
פנסיה

רבל אי.סי.אס.
11038785729220.1805/04/20בע"מ

מיוחדת14:00

1. לאשר את שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך כמנכ"ל החברה באופן ש: (1) החל מיום 1.1.2020 מר ניר
אלימלך יועסק כעובד של החברה (חלף מתן שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו); (2) החל מיום 1.1.2020
שכרו החודשי של מר ניר אלימלך יהיה 105,000 ש"ח; וכן (3) יוקצו למר ניר אלימלך, בהקצאה פרטית מהותית

(כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית), 804,444 כתבי אופציה המירים למניות החברה, אשר תנאיהם כמפורט
בנספח א'' לדוח העסקה

רובעברבעדבעד
√לא74.89מיוחד

הפניקס960
פנסיה

רבל אי.סי.אס.
11038785729220.1805/04/20בע"מ

מיוחדת14:00
2. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 367,746 כתבי אופציה המירים

למניות החברה לחברה בשליטת מר שמואל וולודינגר, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר תנאיהם כמפורט בנספח א'
לדוח העסקה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס961
פנסיה

רבל אי.סי.אס.
11038785729220.1805/04/20בע"מ

מיוחדת14:00
3. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 93,800 כתבי אופציה המירים

למניות החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבת חברת קיבוץ רביבים שאינה נושאת משרה לעבודה חברה, אשר
תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה

הורד
מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס962
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2906/04/20פלסטיק בע"מ

14:00
מיוחדת
בוטלה

1. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 208,000 כתבי אופציה המירים
רובבעדבעדלמניות החברה לחברה למנכ"ל החברה, מר פביו קהאן, אשר תנאיהם כמפורט בנספח א' לדוח העסקה

√לאמיוחד

הפניקס963
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2906/04/20פלסטיק בע"מ

14:00
מיוחדת
בוטלה

2. לאשר ביצוע הקצאה פרטית מהותית (כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית) של 155,000 כתבי אופציה המירים
למניות החברה לחברה בשליטת מר שמואל וולודינגר, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר תנאיהם כמפורט בנספח א'

לדוח העסקה.
רובבעדבעד

√לאמיוחד

הפניקס964
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

1108638358214.5506/04/20
רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של גב' מריה דספינה ארגירידו כדירקטורית חיצונית בחברהמיוחדת14:00

√לא100מיוחד

הפניקס965
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

1108638358214.5506/04/20
14:00

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברהמיוחדת
מיוחד

√לא99.68

הפניקס966
פנסיה

פלאזה סנטרס
110949522926.740.9806/04/20אן.וי

16:00
אג"ח

התייעצות
1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות. 1.2

√לאדיוןדיוןדיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.

הפניקס967
פנסיה

פלאזה סנטרס
110950335138.981.5706/04/20אן.וי

16:00
אג"ח

√לאדיון1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונותהתייעצות

הפניקס968
פנסיה

פלאזה סנטרס
110950335138.981.5706/04/20אן.וי

16:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמניםהתייעצות

הפניקס969
1105535129711.6606/04/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח18:00

1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום
19.04.2020 , ליום 19 ביולי, 2020 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר

ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי
הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא

הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים
כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין

בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע
מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר

הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת

ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא97.96מיוחד

הפניקס970
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00
זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה לביטוח בע"מ כחברת נציגות מחזיקי

אגרות החוב. ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן: עו"ד עודד גולדשטיין - הצהרת המועמד
והסכם שכר טרחה המוצע מצ"ב כנספח א-1.

רובעברבעד
√לארגיל



הפניקס971
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד

1134923535981.62.4006/04/20
18:00

זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה לביטוח בע"מ כחברת נציגות מחזיקיאג"ח
אגרות החוב. ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן: עו"ד (רו"ח) אסף אפרתי ועו"ד אברהם קרן -

הצהרת המועמדים והסכם שכר טרחה המוצע מצ"ב כנספח א-2.

רובלא עבר
רגיל

√לא

הפניקס972
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00
זהות חברי הנציגות הנאמן עשה שימוש בסמכותו ומינה את מגדל חברה לביטוח בע"מ כחברת נציגות מחזיקי

אגרות החוב. ניתן לבחור נציגים נוספים שהגישו מועמדות כדלקמן: מר קובי נימקובסקי - הצהרת המועמד
והסכם שכר טרחה המוצע מצ"ב כנספח א-3.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס973
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

4. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): פרץ פיגל, משרד עורכי דין - באמצעות עורך הדין עדי פיגל

בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-1. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם

ההחלטות שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך
על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק
באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך

הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע אותו
מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס974
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

5. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): גורניצקי ושות', עורכי דין - באמצעות עורך הדין עופר צור

בהתאם להסכם שכר טרחה המצ"ב כנספח ב-2. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה

שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק
לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)

שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו
להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס975
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

6. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין -

באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-3 ההחלטה בסעיף 1.2 זה
כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס976
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

7. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): אמיר פלמר ושות' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין

- באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-4. ההחלטה
בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן,

כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את
קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך
הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור

מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין
כל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס977
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

8. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): גיא בכר לביא ושות' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס

ושות' משרד עו"ד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-5. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות
השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בקשר עם ההחלטה שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס978
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

9. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): יגאל ארנון ושות', עורכי דין, באמצעות עורכי הדין גיל

אורן ואסף מסיקה בהתאם להסכם לשכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-6. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות
השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בקשר עם ההחלטה שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים.
לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו

מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את
סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע

אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס979
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00

10. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): פישר בכר חן וול אוריון ושות' באמצעות עורכי הדין

אברהם וול ובועז נוימן בהתאם להסכם לשכר הטרחה המצ"ב כנספח ב-7. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה
להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד

מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין
המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך

החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר
מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל

המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

11. זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מבין
המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועדים הינו אקראי): ארנון שגב ושות' באמצעות עו"ד הדין ארנון שגב - הצהרת



הפניקס980
פנסיה

רילייטד
פורטפוליו

מסחרי לימיטד
1134923535981.62.4006/04/20

אג"ח18:00
המועמד והסכם שכר טרחה המוצע מצ"ב כנספח ב-8. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון

שבסעיף 9 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה
שבסעיפים 4-11 מובהר כדלקמן: כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק

לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב)
שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו

להעניק לאותם מועמדים - קולותיו יחולקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק.

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס981
פנסיה

הום סנטר (עשה
זאת בעצמך)

בע"מ
378003814.6307/04/20

10:30
אג"ח

התייעצות

1. לאור הודעת החברה כי לא תוכל לשלם את הפדיון הקרוב למחזיקי אגרות החוב, הקבוע ליום 1.1 דיווח על ידי
החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב. 3.1 כללי- דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיון

הפניקס982
פנסיה

גול פרטנרס בע"מ
1093046007/04/20(מחוקה)

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי כהונת מר דב וייס, כמנכ"ל החברה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברהמיוחדת11:00
√לא99.38מיוחד

הפניקס983
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

1. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס984
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

2. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס985
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

3. אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה
נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס986
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

4. אישור מינויה של גב' אורית לרר, המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת
כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס987
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
ללא5. אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.נדחית

רובעברבעדהמלצה
√לארגיל

הפניקס988
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד
למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת

כהונתם.

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס989
פנסיה

חברת גב-ים
75901940940231.6107/04/20לקרקעות בע"מ

13:30
שנתית
נדחית

7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
√לאל.רדיוןבעדדיוןולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

הפניקס990
פנסיה

סטרווד ווסט
11435441274910.1907/04/20לימיטד

16:00
אג"ח

נדחית

1. להורות לנאמן שלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי להורות לנאמן כי למרות
האמור בסעיף 8.2.1 לשטר הנאמנות - לא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת החלטה בדבר העמדת
אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות לפירעון מיידי הקיימות נכון למועד זימון האסיפה ו/או עילות
שתקומנה לאחר מועד זימון האסיפה וזאת למשך תקופה של 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה (ככל שתתקבל),

ומבלי שיהיה בכך משום ויתור ו/או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב, לרבות על סעדים וזכויות בהתאם
לשטר הנאמנות ו/או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר בזאת כי אין
בהחלטה שבסעיף 1 זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות חוב (אחד או יותר) לדרוש כינוסה של אסיפת מחזיקים,

לרבות אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,
תשכ"ח-1968 ושטר הנאמנות לאגרות החוב ו/או מסמכותו של הנאמן לכנס אסיפה כאמור, וזאת גם טרם חלוף

התקופה האמורה. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי

רובלא עברבעד
√לארגיל

הפניקס991
פנסיה

מנרב פרויקטים
11402433569003.2712/04/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר אורי מור, ב- 3 שנים החל מיום 30.4.2020שנתית10:00
√לא99.99מיוחד

הפניקס992
פנסיה

מנרב פרויקטים
11402433569003.2712/04/20בע"מ

רובעברבעדבעדאישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רוחמה אברהם, ב- 3 שנים החל מיום 30.4.2020שנתית10:00
√לא99.98מיוחד

הפניקס993
73903735479720.9212/04/20אלקטרה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00

1. לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר
מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה

הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה
שתסתיים ביום 30 באפריל 2023, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה,

בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס994
פנסיה

מנרב פרויקטים
11402433569003.3413/04/20בע"מ

10:00
מיוחדת
בוטלה

1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות
רובבעדבעדאישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לאמיוחד

הפניקס995
751032631720.2316/04/20ננו דיימנשן בע"מפנסיה

Increase the Company's registered share capital and to amend the Company’s articles of association to .1מיוחדת12:00
effect the sameרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס996
751032631720.2316/04/20ננו דיימנשן בע"מפנסיה

רובעברנגדנגדAdopt the Amended Articles in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement .2מיוחדת12:00
√לארגיל

הפניקס997
751032631720.2316/04/20ננו דיימנשן בע"מפנסיה

מיוחדת12:00
In the event Proposal No. 1 for the Increase of Share Capital is approved, to approve the Reverse Split .3

of the Company’s Ordinary Shares at a ratio of 1-for-50, and to amend Company’s articles of association
to effect the same

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס998
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

1. אישור מדיניות התגמול של החברה, לרבות עידכונה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות לתקופה בת 3 שנים,מיוחדת12:00
רובלא עברנגדנגדהחל מיום 1 בינואר 2020 .

√לא86.85מיוחד

הפניקס999
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

אישור חידוש מינויו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שניםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 4 במאי 2020.

√לא99.8מיוחד

הפניקס1000
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

3. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר ברנר כדירקטור חיצוני בחברה , לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוימיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלמר ברנר בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

√לארגיל

הפניקס1001
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

4. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור הענקת כתב פטור,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלאשר הענקת כתב פטור מאחריות למר ברנר.

√לארגיל

הפניקס1002
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

5. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה, שאינם נמניםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדעל בעלי השליטה בחברה, ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים.

√לארגיל

הפניקס1003
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

מיוחדת12:00
6. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי

השליטה בחברה, בתנאים זהים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה , וזאת לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל
ממועד קבלת אישור אסיפה כללית זוו.

רובעברבעדבעד
√לא88.12מיוחד



הפניקס1004
פנסיה

אשטרום נכסים
25101716677862.0419/04/20בע"מ

רובעברבעדבעד7. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה.מיוחדת12:00
√לא88.12מיוחד

הפניקס1005
פנסיה

אדגר השקעות
18200838315980.1919/04/20ופיתוח בע"מ

1. לאשר את הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשנים שתחילתה ביום 18 במאי, 2020.

√לא99.43מיוחד

הפניקס1006
פנסיה

אדגר השקעות
18200838315980.1919/04/20ופיתוח בע"מ

2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 6 לעיל, לאשר מחדש אתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדתנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמופרט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1007
פנסיה

אדגר השקעות
18200838315980.1919/04/20ופיתוח בע"מ

3. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר משה (מוקי) שנידמן, שהינו נושא משרה הנמנה על בעלי השליטהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבחברה, לתקופה של 3 שנים, בנוסח כאמור בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה.

√לא99.97מיוחד

הפניקס1008
פנסיה

אדגר השקעות
18200838315980.1919/04/20ופיתוח בע"מ

מיוחדת12:00
4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה

הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 1.3
לדוח זימון האסיפה המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1009
פנסיה

אידיבי חברה
7980337506246.51.6019/04/20לפתוח בע"מ

15:30
אג"ח

התייעצות
1. עדכון מאת נציגי החברה ביחס למצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב

√לאדיוןהקודמת שהתקיימה ביום 17.3.2020

הפניקס1010
פנסיה

אידיבי חברה
7980337506246.51.6019/04/20לפתוח בע"מ

15:30
אג"ח

התייעצות
עדכון מאת היועצים הכלכליים והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד

√לאדיוןאסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום 18.3.2020

הפניקס1011
פנסיה

אידיבי חברה
7980337506246.51.6019/04/20לפתוח בע"מ

15:30
אג"ח

התייעצות
3. דיון והתייעצות בקשר עם כינוס אסיפת הצבעה לצורך העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב

√לאדיוןלפירעון מיידי ומימוש בטוחות, לבקשת מחזיק מהותי

הפניקס1012
פנסיה

אידיבי חברה
7980337506246.51.6019/04/20לפתוח בע"מ

15:30
אג"ח

√לאדיון4. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החובהתייעצות

הפניקס1013
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398019/04/20בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

1. לאשר ולהסכים להצעת בעל השליטה המפורטת במכתבו מיום 7 באפריל 2020 נוסח ההחלטה: לאשר, לקבל
ולהסכים להצעה שהועברה מבעל השליטה בחברה, מר בני שטינמץ והמצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. יובהר

כי, משמעות ההצעה ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש, הינה הסכמה כי בכפוף לקיומם של תנאי
ההצעה במלואה ופירעון חובה של החברה (אם על ידה או אם על ידי בני שטיינמץ), לא יועמד סכום החוב של

החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב על מלוא החוב כפי שהיה ערב אישור ההסדר אלא יוותר סכום החוב המתוקן
כפי שנקבע בהסדר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה,

יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעד
√לא65.22מיוחד

הפניקס1014
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398019/04/20בע"מ (מחוקה)

אג"ח16:00

2. נקיטת הליכים משפטיים נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל לא תתקבל, להסמיך ולהורות לנאמן
וליועצים המשפטיים לנקוט באופן מיידי בהליכים משפטיים כנגד החברה, נושאי משרה בחברה, מר בני שטיינמץ

וכל צד שלישי רלבנטי, לשם פירעון חוב החברה ומר בני שטיינמץ (לרבות, אך מבלי למצות, בגין ערבותו לחוב
החברה) למחזיקי אגרות החוב (חוב החברה במלואו ערב אישור ההסדר או החוב המופחת שבהסדר וכל סכומי

הריבית הנובעים מהוראות שטר הנאמנות ו/או ההסדר ו/או שטר הערבות, לפי העניין), לרבות הליכי חדלות
פירעון כנגד החברה וביצוע בדיקות באשר לנסיבות אי פירעון חובה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב. יובהר,

כי ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף זה.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור

בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעד
√לא39.4מיוחד

הפניקס1015
פנסיה

מבני תעשיה
22601931298212.3320/04/20בע"מ

ללא1. תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי.מיוחדת14:00
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס1016
פנסיה

גן שמואל מזון
5320105774542.3120/04/20בע"מ

מיוחדת15:00

1. לאשר מסגרת לעריכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה, בהיקף ובתנאים כמפורט
בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, בהתאם אליה תהא רשאית ועדת התגמול של החברה לאשר התקשרות בפוליסות
ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה כפי שיהיו מעת לעת, שתירכש מכוח מסגרת הביטוח המוצעת

(בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה חדשה עם אותו מבטח או
אחר בישראל), ובלבד שההחלטה תתקבל בתקופה של 5 שנים ממועד החלטת האסיפה הכללית ושגבולות

האחריות ודמי הביטוח השנתיים לא יעלו על גבולות האחריות ודמי הביטוח המפורטים במדיניות התגמול של
החברה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1017
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2020 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג.מיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1018
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

2. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות והכללת הדירקטורים ונושאימיוחדת16:00
רובעברבעדבעדהמשרה המכהנים בחברה בהן.

√לארגיל

הפניקס1019
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד3. עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראלמיוחדת16:00
√לא91.1מיוחד

הפניקס1020
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד4. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.מיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1021
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד5. מינוי גברת מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.מיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1022
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד6. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.מיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1023
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד7. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבוןמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1024
3130154394710.3120/04/20אספן גרופ בע"מפנסיה

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019מיוחדת16:00

הפניקס1025
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019ומיוחדת

הפניקס1026
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת
2020, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה

החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1027
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

רובשנתית20/04/20קרור אחזקותהפניקס



√לארגילעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהומיוחדת62101111582652.1716:00בע"מפנסיה1028

הפניקס1029
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
5. לאמץ ולאשר את מנגנון חלוקת הפרמיות, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים

רובעברבעדבעדמיום אישור האסיפה הכללית
√לא100מיוחד

הפניקס1030
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
6. לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון החברה, שבין החברה לבין בעלת השליטה

רובעברבעדבעדבחברה, ספנות, כפי שפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית
√לא95.21מיוחד

הפניקס1031
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
7. לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של מנכ"ל יפאורה-תבורי, שבין יפאורה-תבורי לבין בעלת השליטה

רובעברבעדבעדבחברה, ספנות, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח העסקה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בינואר 2021
√לא84.1מיוחד

הפניקס1032
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
8. לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר יפאורה-תבורי, שבין יפאורה-תבורי לבין בעלת השליטה

רובעברבעדבעדבחברה, ספנות, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח העסקה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בינואר 2021
√לא84.1מיוחד

הפניקס1033
פנסיה

קרור אחזקות
62101111582652.1720/04/20בע"מ

16:00
שנתית

ומיוחדת
9. לאשר מחדש את ההסדר למתן שירותי ניהול של יו"ר יפ-אורה, שבין יפ-אורה לבין בעלת השליטה בחברה,

רובעברבעדבעדספנות, כמפורט בסעיף 1.8 לדוח העסקה, לתקופה של שלוש שנים שתחילה ביום 1 בינואר 2021
√לא84.1מיוחד

הפניקס1034
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0221/04/20לוגיסטיים בע"מ

1. אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה למנהל הכללי של החברה ושל חברת בתמיוחדת11:00
רובלא עברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים שתתחיל ביום 1.6.2020 ותסתיים ביום 31.5.2023 וקביעת שכרו

√לא88.11מיוחד

הפניקס1035
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

הפניקס1036
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו

√לארגיל

הפניקס1037
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

3. מינוי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) - מוצע לאשר את מינויו של מר טל אלדר גולדפינגר, לכהונה כדירקטור
(שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית

ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1038
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

4. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת - מוצע לאשר את מינויו
מחדש של מר אריק פינטו, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום

האסיפה השנתית הבאה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1039
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת - מוצע לאשר את מינויו
מחדש של מר גבי דישי, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום

האסיפה השנתית הבאה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1040
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

6. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת - מוצע לאשר את מינויו
מחדש של מר ערן שמואל הדר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי

האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1041
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

7. אישור מדיניות תגמול חדשה - מוצע לאשר תיקונים למדיניות התגמול, בנוסח המפורט בנספח ב' לדוח זימון
האסיפה המצורף, אשר יעמדו בתוקף ממועד אישורם על ידי האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד

אישורה
רובעברבעדבעד

√לא85.11מיוחד

הפניקס1042
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד8. אישור תנאי הכהונה של מר אריק פינטו, יו"ר הדירקטוריון, בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה

√לארגיל

הפניקס1043
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. אישור תנאי הכהונה של מר גבי דישי, מקבוצת השליטה בחברה, לכהונתו כדירקטור, לרבות אישור זכאותו
רובעברבעדבעדלשיפוי כקבוע בתקנון החברה

√לא99.99מיוחד

הפניקס1044
1101666799480.3521/04/20בבילון בע"מפנסיה

14:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד10. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שי אוזון, מנכ"ל החברה, בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה

√לא99.86מיוחד

הפניקס1045
1105543122961.3021/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות
שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמןת ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי

אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1046
1106046123300021/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות
שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי

אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

לא
√לאדיוןמשתתף

הפניקס1047
1115823224456.8021/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית
1. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו

√לאדיוןממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

הפניקס1048
1115823224456.8021/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות.נדחית

הפניקס1049
1115823224456.8021/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית
3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי

√לאדיוןאגרות החוב

הפניקס1050
1121326171097.60.0221/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות
שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמןת ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי

אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1051
113479011026961.5721/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות
שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמןת ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי

אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אג"ח21/04/20הפניקס
1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות

שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמןת ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי



אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפתנדחית1138882240277.50.0515:00קבוצת דלק בע"מפנסיה1052
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1053
1143361181356.10.6721/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
אג"ח

נדחית

1.1.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות
שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמןת ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2.דיון והתייעצות של מחזיקי

אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת
ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1054
פנסיה

סטרווד ווסט
114354411311321/04/20לימיטד

18:00
אג"ח

נדחית
1. עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב, היועצים הכלכליים והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות

לאדיוןהחוב בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום 2.4.2020
√לאל.רדיוןמשתתף

הפניקס1055
פנסיה

סטרווד ווסט
114354411311321/04/20לימיטד

18:00
אג"ח

נדחית

2. דיון בקשר עם העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת בהתאם לאסיפת
מחזיקי אגרות החוב המזומנת במקביל לאסיפה זו לצורך קבלת החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי כאמור, וכן

בדבר הפעולות האפשריות אם וככל שההחלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל
לאדיון

√לאל.רדיוןמשתתף

הפניקס1056
פנסיה

סטרווד ווסט
114354411311321/04/20לימיטד

18:00
אג"ח

לאדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החובנדחית
√לאל.רדיוןמשתתף

הפניקס1057
פנסיה

חלל-תקשורת
1135151199658.80.5022/04/20בע"מ

16:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי
נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו

לביצוע החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובלא עברבעדבעד
√לא69.71מיוחד

הפניקס1058
פנסיה

חלל-תקשורת
11399227630647.1122/04/20בע"מ

16:00
אג"ח

נדחית

1. כפי שנמסר על-ידי החברה, כמתואר במצגת המדווחת על-ידה במקביל לפרסום זימון אסיפה זה, החברה
מבקשת להסיר את העילה להעמדה לפירעון מיידי בגין "שינוי השליטה" שבשטר הנאמנות ולבצע תיקונים נוספים

הנובעים מכך. הצעת ההחלטה הינה לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה טז') בנוסח המצ"ב
לכתב ההצבעה ולהסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו

לביצוע החלטה זו

רובלא עברבעדבעד
√לא38.99מיוחד

הפניקס1059
פנסיה

חלל-תקשורת
11408881555703.1422/04/20בע"מ

16:00
אג"ח

נדחית

1. כפי שנמסר על-ידי החברה, כמתואר במצגת המדווחת על-ידה במקביל לפרסום זימון אסיפה זה, החברה
מבקשת להסיר את העילה להעמדה לפירעון מיידי בגין "שינוי השליטה" שבשטר הנאמנות ולבצע תיקונים נוספים
הנובעים מכך. הצעת ההחלטה הינה לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יז') בנוסח המצ"ב לכתב
ההצבעה ולהסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע

החלטה זו

רובלא עברבעדבעד
√לא39.05מיוחד

הפניקס1060
פנסיה

חלל-תקשורת
11585182025304.0022/04/20בע"מ

16:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי
נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו

לביצוע החלטה זו. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה,
ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעדבעד
√לא39.96מיוחד

הפניקס1061
11420096.3822/04/20אליהו הנפקותפנסיה

22:00
אג"ח ללא
רובלא עברנגד1. הקדמת מועד תשלום הקרן הקבוע ליום 2020.9.18 – החלטה מיוחדתהתכנסות

√לא26.9מיוחד

הפניקס1062
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.7123/04/20לישראל בע"מ

שנתית10:00

Election of Yoav Doppelt, Aviad Kaufman, Avisar Paz, Sagi Kabla, Ovadia Eli, Reem Aminoach, Lior .1
Reitblatt and Tzipi Ozer Armon to serve as directors, effective as of the date of the Meeting, until the next

annual general meeting of shareholders of the Company or until any of their earlier resignation or
.removal

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1063
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.7123/04/20לישראל בע"מ

Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company’s .2שנתית10:00
independent auditor until the next annual general meeting of shareholders of the Companyרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1064
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.7123/04/20לישראל בע"מ

שנתית10:00

Approval of the award of equity-based compensation, consisting of restricted shares, to each director .3
(who is not an officer or director of Israel Corporation Ltd.) serving in such capacity immediately following

the Meeting, and to each other such director who may be duly appointed subsequent to the Meeting by
.(the Company’s Board of Directors in 2020 (if any

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1065
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.7123/04/20לישראל בע"מ

Approval of an amendment to the Company’s Memorandum of Association and Articles of .4שנתית10:00
."Association, to facilitate a change in the Company's formal name to "ICLבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1066
פנסיה

כימיקלים
281014239416311.7123/04/20לישראל בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןPresentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2019 .5.שנתית10:00

הפניקס1067
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ולשנה שהסתיימה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןביום 31 בדצמבר 2019

הפניקס1068
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנים 2018 ו-2019ומיוחדת

הפניקס1069
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת

3. הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של
החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון

החברה לקבוע את שכרם
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1070
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
4. מינויו מחדש של מר ניר פלג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
√לארגיל

הפניקס1071
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
5. מינויו מחדש של מר יצחק סולטן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית

רובעברבעדבעדהבאה של החברה
√לארגיל

הפניקס1072
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
6. מינויו מחדש של מר אמנון אדורם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה
√לארגיל

הפניקס1073
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
7. מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית

רובעברבעדבעדהבאה של החברה
√לארגיל

הפניקס1074
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת
8. מינויה מחדש של הגב' איריס ארקין רביב לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
√לארגיל

√לארובעברבעדבעד9. מינויה מחדש של הגב' רות שמחה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכלליתשנתית1104496627333.1823/04/20אורד בע"מהפניקס1075



רגילהשנתית הבאה של החברהומיוחדת11:00פנסיה

הפניקס1076
1104496627333.1823/04/20אורד בע"מפנסיה

11:00
שנתית

ומיוחדת

10. שינוי תנאי הסכם הניהול שבין החברה לבין אריאל אדורם ואמנון אדורם הנמנים על בעלי השליטה בחברה,
והארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד פקיעתו (24 באפריל 2020) וכן

קביעת יעדים לבונוס למר אריאל אדורם לשנת 2020
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס1077
פנסיה

בתי זקוק לנפט
259024858656101.7223/04/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטוריםמיוחדת12:00
√לארגיל

הפניקס1078
פנסיה

רציו פטרוליום
אנרגיה - שותפות

מוגבלת
11398646892450.2923/04/20

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד1. אישור מינויה מחדש של גב' רינת גזית כדח"צית

√לא99.83מיוחד

הפניקס1079
פנסיה

רציו פטרוליום
אנרגיה - שותפות

מוגבלת
11398646892450.2923/04/20

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת
רובעברבעדבעד2. אישור מינויו מחדש של מר עמוס ספיר כדח"צ

√לא99.83מיוחד

הפניקס1080
1113034137821.94.4323/04/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד הפדיון הסופי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של
החברה, ליום 1.7.2020. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על
תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף

בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק
מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל,

משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי
אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין
בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.99מיוחד

הפניקס1081
1113034137821.94.4323/04/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד הפדיון הסופי מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 30 יום במצטבר
(מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד הפדיון
הסופי, בתקופות שלא יעלו על 15 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה

על 30 יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחייה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה
תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט

בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק
דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין

בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל
זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על
סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצו

רובעברבעד
√לא89.62מיוחד

הפניקס1082
פנסיה

אפריקה ישראל
109135431827844.0126/04/20נכסים בע"מ

מיוחדת14:00

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי
המשרה בחברה המצורפת כנספח א' לדוח זה למשך תקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. עיקרי

התיקון למדיניות התגמול ביחס למדיניות התגמול שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום
25.9.2019 (להלן: "מדיניות התגמול" או "מדיניות התגמול המוצעת") מפורטים בסעיף 2 להלן ונכללים במדיניות

התגמול המצורפת לדוח זה והינה מסומנת ביחס למדיניות התגמול שעודכנה ביום 25.9.2019

רובעברבעדבעד
√לא88.92מיוחד

הפניקס1083
1105543119481.8026/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה . 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים
נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב .

√לאדיון

הפניקס1084
1106046138075026/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות
אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.

1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

לא
√לאדיוןמשתתף

הפניקס1085
1115823209224.1026/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיווח על ידי החברהאג"ח16:00

הפניקס1086
1115823209224.1026/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעואג"ח16:00
√לאדיוןממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו

1087
הפניקס
1115823209224.10קבוצת דלק בע"מפנסיה

26/04/20
√לאדיון3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיותאג"ח16:00

הפניקס1088
1115823209224.1026/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקיאג"ח16:00
√לאדיוןאגרות החוב

הפניקס1089
1121326172104.50.0226/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה . 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים
נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב .

√לאדיוןדיוןדיון

הפניקס1090
113479010722381.5926/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה . 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים
נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב .

√לאדיוןדיוןדיון

הפניקס1091
1138882236049.70.0526/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה . 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים
נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב .

√לאדיון

הפניקס1092
1143361175438.90.6926/04/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח16:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה . 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

√לאדיוןכינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים



נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב .

הפניקס1093
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

1. אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציות למר דניאל אשחר, מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח ההצעהמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדהפרטית וזימון האסיפה

√לא89.81מיוחד

הפניקס1094
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

רובדיוןדיוןדיון2. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019מיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס1095
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

מיוחדת11:00
3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר
של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו

של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1096
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יצחק גת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.מיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס1097
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.מיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס1098
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.מיוחדת11:00
√לארגיל

הפניקס1099
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

7. מינוי מחדש של גברת נעמה זלדיס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאימיוחדת11:00
רובעברבעדבעדכהונה.

√לארגיל

הפניקס1100
פנסיה

אורביט
2650171820623.9527/04/20טכנולוג'יס בע"מ

8. לאשר את מינויו של מר שפיר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועדמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדאישור המינוי באסיפה הכללית ואישור גמולו בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה

√לא100מיוחד

הפניקס1101
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

רובדיוןדיוןדיוןנושא 1 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות דירקטוריון לשנים 2018 ו- 2019.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1102
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. נושא 2 - החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה .שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1103
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

3. נושא מס' 3 - מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1104
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

4. נושא מס' 4 - מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1105
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

5. נושא מס' 5 - מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1106
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

6. נושא מס' 6 - מינוי מחדש של מר אריה קופמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1107
פנסיה

אוברסיז קומרס
11396172077990.5627/04/20בע"מ

7. נושא מס' 7 - מינוי מחדש של מר שאול דנקור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1108
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

הפניקס1109
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1110
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1111
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1112
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1113
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1114
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1115
פנסיה

ויקטורי רשת
סופרמרקטים

בע"מ
11237776824770.1527/04/20

8. אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 11שנתית16:00
רובעברבעדבעדבאוגוסט 2020

√לא98.44מיוחד

הפניקס1116
פנסיה

מגדלי הים
113152310342741.7227/04/20התיכון בע"מ

1. אישור מינויו של ה"ה רפי בארי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתהמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדביום 7 במאי, 2020.

√לא100מיוחד

הפניקס1117
פנסיה

מגדלי הים
113152310342741.7227/04/20התיכון בע"מ

אישור מינויה של ה"ה עינת צפריר כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שניםמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדשתחילתה ביום 7 במאי, 2020.

√לא98.8מיוחד

הפניקס1118
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398027/04/20בע"מ (מחוקה)

20:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר ולהסכים להצעה מטעם בעל השליטה המפורטת במכתבו מיום 21 באפריל 2020 נוסח ההחלטה: לאשר,
לקבל ולהסכים להצעה שהועברה מבעל השליטה בחברה ביום 21.4.2020, מר בני שטינמץ והמצורפת כ- נספח ב'

לכתב ההצבעה (עותק חתום של ההצעה הועבר לנאמן). יובהר כי, משמעות ההצעה ככל שההחלטה בסעיף זה
תתקבל ברוב הדרוש, הינה הסכמה כי בכפוף לקיומם של תנאי ההצעה במלואה ופירעון חובה של החברה (אם על

ידה או אם על ידי בני שטיינמץ), לא יועמד סכום החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב על מלוא החוב כפי
שהיה ערב אישור ההסדר אלא יוותר סכום החוב המתוקן כפי שנקבע בהסדר. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי

רובעברבעד
√לא77.22מיוחד



נפרד מההחלטה הנ"ל.

הפניקס1119
פנסיה

מגדל אחזקות
ביטוח ופיננסים

בע"מ
108116540101211.2330/04/20

מיוחדת12:00

1. מינוי גב' לינדה בן שושן לדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם להוראות סעיפים 239 (א) ו-245 (א) לחוק
החברות, מוצע לאשר את מינויה של גב' לינדה בן שושן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת
שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית, זאת בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה מישיבתו ביום

.26.03.2020

רובעברבעדבעד
√לא98.58מיוחד

הפניקס1120
פנסיה

טיב טעם
10301024846911.1530/04/20הולדינגס 1 בע"מ

1. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' חן חגי-כהן, ביתו של בעל השליטה בחברה, כראש אגף כספים בחברהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהבת, לתקופה של שלוש (3) שנים.

√לא64.7מיוחד

הפניקס1121
פנסיה

טיב טעם
10301024846911.1530/04/20הולדינגס 1 בע"מ

מיוחדת14:00
2. עדכון תקנה 4 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן שישקף את העדכונים שבוצעו בהון הרשום של החברה,

בנוסח כדלקמו: "ההון הרשום של החברה יהיה 60,000,000ש"ח מחולק ל- 240,000,000 מניות רגילות בנות 0.25 ש"ח
ע.נ. כ"א"

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1122
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election of Darren Glatt to serve as a director to hold office until the next annual general meeting . . .1שנתית16:00
of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1123
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election Ran Fuhrer to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of .2שנתית16:00
shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1124
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election Phil Bacal to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of .3 .1שנתית16:00
shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1125
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election of Tomer Raved to serve as a director to hold office until the next annual general meeting .4שנתית16:00
of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1126
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election of Stephen Joseph to serve as a director to hold office until the next annual general .5 .3שנתית16:00
meeting of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1127
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

Re- election of Shlomo Zohar to serve as a director to hold office until the next annual general meeting .5שנתית16:00
of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1128
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

re appointment of Somekh Chaikin, as the Company''s independent registered public accountants for .6שנתית16:00
.the year ending December 31, 2020 and until the Company''s next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1129
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

amendment of the maximum indemnification amount for all current directors and officers to the .7שנתית16:00
.greater of 25% of shareholders'' equity and 15$ million, under the D&O indemnification lettersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1130
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

adoption of a "run off" directors and officers liability insurance policy that will cover those directors andשנתית16:00
officers who served in their roles in the period prior to December 2019רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1131
פנסיה

בי קומיוניקיישנס
1107663253393030/04/20בע"מ

adoption of a "run off" directors and officers liability insurance policy that will cover certain additional .10שנתית16:00
.former directors and officersבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1132
פנסיה

קבוצת עזריאלי
1119478283171890.3730/04/20בע"מ

1. הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי, שהינןמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדמבעלות השליטה בחברה ומכהנות כדירקטוריות בחברה.

√לא91.66מיוחד

הפניקס1133
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2018 ו- 2019שנתית11:00

הפניקס1134
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד2. מינוי מחדש של מר יהודה כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1135
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד3. מינוי מחדש של מר אילן אופיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1136
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של מר אילן אשל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1137
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של מר יעקב קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1138
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד6. מינוי מחדש של מר יעקב שן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1139
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד7. מינוי מחדש של מר מוטי אליאסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1140
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד8. מינוי מחדש של גב' עינת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברהשנתית11:00
√לארגיל

1141
הפניקס
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.03פלסטיק בע"מ

03/05/20
עברנגדנגד9. מינוי מחדש של גב' ענת שילה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברהשנתית11:00

רוב
√לארגיל

הפניקס1142
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברנגדנגד10. מינוי מחדש של מר שאול גור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1143
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד11. מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1144
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד12. מינוי מחדש של מר דורון הראל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באותם תנאי כהונהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1145
פנסיה

גולן מוצרי
10919332406500.0303/05/20פלסטיק בע"מ

שנתית11:00
13. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר
של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו

של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1146
פנסיה

סאנפלאואר
השקעות

מתחדשות בע"מ
10987552032460.7803/05/20

רובעברבעדבעד1. הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברהמיוחדת13:00
√לא99.98מיוחד

הפניקס1147
פנסיה

פרשקובסקי
11021286607250.0903/05/20השקעות ובניין

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד1. אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל



בע"מ

הפניקס1148
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד2. אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי המכהן כנשיא וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

הפניקס1149
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד3. אישור מינויה מחדש של הגב' עדנה פרשקובסקי המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

הפניקס1150
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
רובעברנגדנגד4. אישור מינויו מחדש של שרון פרשקובסקי המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

הפניקס1151
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד5. אישור מינויה מחדש של הגב' איילת חייק המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.נדחית

√לארגיל

הפניקס1152
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד6. אישור מינויו מחדש של מר רמטין סבטי המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפהנדחית

√לארגיל

הפניקס1153
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
נדחית

7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רואי החשבון בייקר טילי – הורוביץ
עידן סבו טבת &amp; כהן טבח, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה

של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1154
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
נדחית

8. דיון בדוחות התקופתיים של החברה הכוללים, בין היתר, את דוחות הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של
√לאדיוןדיוןהחברה לשנת 2018 ולשנת 2019

הפניקס1155
פנסיה

פרשקובסקי
השקעות ובניין

בע"מ
11021286607250.0903/05/20

15:00
שנתית
נדחית

9. עדכון והארכת תנאי ההתקשרות עם הגב' מאיה קרדי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, כיועצת משפטית של
רובעברבעדבעדהחברה

√לא69.12מיוחד

הפניקס1156
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

הפניקס1157
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עדמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

הפניקס1158
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

הפניקס1159
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

4. לאשר את הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדשלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 15 במאי, 2020.

√לא98.64מיוחד

הפניקס1160
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

5. לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונהמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדשלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 15 במאי, 2020.

√לא96.6מיוחד

הפניקס1161
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

6. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בנושא 4 שעל סדרמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדהיום לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורה, כמפורט בסעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 לדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1162
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

7. בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 5 שעל סדר היום לעיל,מיוחדת10:00
רובעברבעדבעדלאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורו, כמפורט בסעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 שבדוח הזימון המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1163
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

8. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020מיוחדת10:00
רובעברבעדבעדולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

הפניקס1164
פנסיה

איי.די.איי. חברה
112950119884510.2004/05/20לביטוח בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.מיוחדת10:00

הפניקס1165
110553513238.751.6504/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח11:00

1. אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ב' ח.ש) זומנו לאותו
מועד ולאותה שיחת זום, כאמור לעיל. פרטי ההתחברות לשיחת הזום: קישור:

https://us02web.zoom.us/j/85364363656?pwd=YitTWFlOQnpsR3VTa3doUGdxZmFOZz09 מספר פגישה:
85364363656 סיסמא: 679666 על סדר יומן של האסיפות: 1.1 דיווח והתייעצות בנוגע למצבה של החברה וחברות

הבנות שלה וכן באשר לפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן כמפורט בהודעה
החברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו

בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1166
פנסיה

1113034137821.94.4304/05/20קרדן אן.וי.
11:00

אג"ח
התייעצות

1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 דיווח והתייעצות בנוגע למצבה של החברה וחברות הבנות שלה וכן באשר
לפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן כמפורט בהודעה החברה המצורפת כ- נספח
א' לזימון זה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או

מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1167
11432704.4304/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

11:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 דיווח והתייעצות בנוגע למצבה של החברה וחברות הבנות שלה וכן באשר
לפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן כמפורט בהודעה החברה המצורפת כ- נספח
א' לזימון זה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או

מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1168
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4104/05/20בע"מ

1. מינוי מר דניאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1 ביולי 2020 הצעת ההחלטה: למנות את מר דניאלמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדוקנין כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1 ביולי 2020 ולתקופה של שלוש שנים.

√לא100מיוחד

הפניקס1169
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4104/05/20בע"מ

מיוחדת12:00

2. אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין לתקופה של 3
שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן.

הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון לכל הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם,

לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה

בחברה וקרוביהם, הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד



הפניקס1170
פנסיה

קרדן ישראל
12101522296730.4104/05/20בע"מ

מיוחדת12:00

3. אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, לתקופה של

3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו, לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון
וולקן. הצעת החלטה: לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון לכל הדירקטורים ונושאי

המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, מקרב בעלי השליטה בחברה
וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן וכן, לאשר הענקת כתבי שיפוי

בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת. יובהר
כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס1171
פנסיה

פלאזה סנטרס
110949522467.50.9704/05/20אן.וי

אג"ח15:00

1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 96.65% סכום הריבית (המורכב מסך
הריבית שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה

מיום 18.2.2019 , בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה;
לרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 1.7.2019 , בתוספת ריבית פיגורים בגין

תשלומים אלו ; ולרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 31.12.2019 בתוספת ריבית
פיגורים בגין תשלומים אלו ; והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות (להלן: "מלוא סכום הריבית"); אשר מועד

התשלום בגינן קבוע ליום 1.7.2020 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 3.35% בלבד ממלוא סכום
הריבית).מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב יידחה ליום 1 בינואר 2021 (חלף מועד
הפדיון הסופי של הקרן והריבית הנוכחי שהנו 1 ביולי 2020). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי

המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.56מיוחד

הפניקס1172
פנסיה

פלאזה סנטרס
110950332685.821.5604/05/20אן.וי

אג"ח15:00

1. דחיית מועדי תשלום לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 96.65% מסכום הריבית (המורכב מסך הריבית
שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום
18.2.2019 , בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה;

לרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 1.7.2019 , בתוספת ריבית פיגורים בגין
תשלומים אלו ; ולרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 31.12.2019 בתוספת ריבית
פיגורים בגין תשלומים אלו ; והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות (להלן: "מלוא סכום הריבית"); אשר מועד

התשלום בגינן קבוע ליום 1.7.2020 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 3.35% בלבד ממלוא סכום
הריבית). מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב יידחה ליום 1 בינואר 2021 (חלף מועד

הפדיון הסופי של הקרן והריבית הנוכחי שהנו 1 ביולי 2020). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת

ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.56מיוחד

הפניקס1173
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019ומיוחדת

הפניקס1174
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרוומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1175
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה וומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1176
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. אישור פוליסות עתידיותומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1177
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. אישור פוליסת POSI והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה זוומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1178
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. אישור פוליסת POSI עתידיותומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1179
פנסיה

מגוריט ישראל
11391953078957.3904/05/20בע"מ

16:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. איחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשוםומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1180
116277507.5504/05/20אזורים ליו ריטפנסיה

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון עלשנתית17:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןמצב ענייני החברה לשנה שהסתימה ביום 31 בדצמבר 2019.

הפניקס1181
116277507.5504/05/20אזורים ליו ריטפנסיה

2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופתשנתית17:00
רובעברבעדבעדביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס1182
116277507.5504/05/20אזורים ליו ריטפנסיה

3. מינוי לראשונה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונהשנתית17:00
רובעברבעדבעדבת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לא100מיוחד

הפניקס1183
116277507.5504/05/20אזורים ליו ריטפנסיה

4. מינוי לראשונה של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוששנתית17:00
רובעברבעדבעדשנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

√לא99.64מיוחד

הפניקס1184
116277507.5504/05/20אזורים ליו ריטפנסיה

5. מינוי של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ממועד אישורשנתית17:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית של החברה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה

√לארגיל

הפניקס1185
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.7105/05/20
רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכלליתמיוחדת10:00

√לא98.26מיוחד

הפניקס1186
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.7105/05/20
רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של עמיחי גרין כיו"ר דירקטוריון לתקופה נוספתמיוחדת10:00

√לארגיל

הפניקס1187
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.7105/05/20
רובעברבעדבעד3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אחישי גל כמנכ"ל החברה לתקופה נוספתמיוחדת10:00

√לא98.25מיוחד

הפניקס1188
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.7105/05/20
רובעברבעדבעד4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נבו גל כסמנכ"ל פיתוח עסקי ויו"ר פעיל באיסתא נכסים לתקופה נוספתמיוחדת10:00

√לא98.35מיוחד



הפניקס1189
פנסיה

איסתא ליינס
חברת נסיעות של

הסטודנטים
בישראל בע"מ

10810748066134.7105/05/20
רובעברבעדבעד5. תיקון תקנון החברהמיוחדת10:00

√לא100מיוחד

הפניקס1190
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.3405/05/20החדשה בע"מ

1. מינוי מחדש של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החלשנתית13:00
רובעברבעדבעדמיום 17 במאי 2020.

√לא99.92מיוחד

הפניקס1191
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.3405/05/20החדשה בע"מ

מינוי מחדש של מר גיל-עד בושביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החלשנתית13:00
רובעברבעדבעדמיום 17 במאי 2020.

√לא99.92מיוחד

הפניקס1192
פנסיה

מניבים קרן הריט
11405734841880.3405/05/20החדשה בע"מ

3. מינוי מחדש של מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החלשנתית13:00
רובעברבעדבעדמיום 17 במאי 2020.

√לא99.88מיוחד

הפניקס1193
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד1. אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לא99.31מיוחד

הפניקס1194
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. הגמול המשולם לדירקטורים בחברה, כפי שהיו מעת לעת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1195
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית, גב' מירי נוה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים

רובעברבעדבעדלרבות אישור התגמול שישולם לה בעבור שירותיה כדירקטורית חיצונית, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.
√לא100מיוחד

הפניקס1196
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר דוד בן עמי, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים

רובעברבעדבעדלרבות אישור התגמול שישולם לו בעבור שירותיו כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.
√לא100מיוחד

הפניקס1197
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של

רובעברבעדבעדהחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1198
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
6. אישור מינויו מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום

רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1199
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
7. אישור מינויו מחדש של ניתאי טל, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית

רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1200
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
8. אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה

רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1201
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת

9. אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן (כדירקטור בלתי תלוי), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת
עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו, כמפורט בסעיף 5 לדוח

הזימון.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1202
פנסיה

נובולוג (פארם
11401515019003.1105/05/20אפ 1966) בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
10. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שנים עשר

√לאדיוןדיוןדיוןחודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

הפניקס1203
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019שנתית15:00

הפניקס1204
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

שנתית15:00
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה עד

למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי
ההתקשרות עמו

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1205
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר צור דבוש, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1206
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר קובי לוי, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1207
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' נעמי אנוך, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1208
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

6. עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה עם מר קובי לוי (באמצעות חברהשנתית15:00
רובעברבעדבעדבבעלותו).

√לארגיל

הפניקס1209
פנסיה

קליל תעשיות
7970357096070.2205/05/20בע"מ

רובלא עברבעדבעד7. אישור הארכת מועד תקופת מימוש כתבי אופציה למנכ"ל לשעבר, מר אריה ריכטמן.שנתית15:00
√לא56.84מיוחד

הפניקס1210
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019שנתית15:00

1211
הפניקס
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

11399551827220
05/05/20

שנתית15:00
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד

עברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם
רוב
√לארגיל

הפניקס1212
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
רובעברבעדבעד3. לאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברהשנתית15:00

√לארגיל

הפניקס1213
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
רובעברבעדבעד4. לאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברהשנתית15:00

√לארגיל

הפניקס1214
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
רובעברבעדבעד5. לאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברהשנתית15:00

√לארגיל



הפניקס1215
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
רובעברבעדבעד6. לאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברהשנתית15:00

√לארגיל

הפניקס1216
פנסיה

מדיפאואר
(אוברסיס)

פאבליק קו.
לימיטד

1139955182722005/05/20
רובעברבעדבעד7. לאשר את הארכת מינויה של גב' שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברהשנתית15:00

√לארגיל

הפניקס1217
פנסיה

מנורה מבטחים
56601834464221.4105/05/20החזקות בע"מ

רובעברבעדבעד1. חידוש כהונת ה"ה אביטל שטיין כדח"צית בחברה ואישור גמולהמיוחדת17:00
√לא99.52מיוחד

הפניקס1218
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors : Bradley A. Alford .1שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1219
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors : Rolf A. Classon .2שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1220
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors : Adriana Karaboutis .3שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1221
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Murray S. Kessler .4שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1222
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Jeffrey B. Kindler .5שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1223
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Erica L. Mann .6שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1224
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Donal O’Connor .7שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1225
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Geoffrey M. Parker .8שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1226
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדElection of Directors: Theodore R. Samuels .9שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1227
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

שנתית08:00
Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s .10

independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit
Committee, to fix the remuneration of the auditor

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1228
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדAdvisory vote on executive compensation . .11שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1229
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

רובעברבעדבעדRenew the Board’s authority to issue shares under Irish law .12שנתית08:00
√לארגיל

הפניקס1230
1130699219653840.5006/05/20פריגו קומפניפנסיה

בעדבעדRenew the Board’s authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law .13שנתית08:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1231
פנסיה

קבוצת
פלסטו-קרגל

בע"מ
727016998495.2306/05/20

09:30
מיוחדת

נדחית

1. בהמשך לאישור ועדת הביקורת (והתגמול) ודירקטוריון החברה מהימים 11 במרץ 2020 ו-16 במרץ 2020,
בהתאמה, מוצע לאשר, את התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם קיו.פי.איי, שהינה בשליטת מר נגר, אשר
תעמיד לחברה את שירותיו של מר גבי נגר כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל קרגל, בהיקף של משרה מלאה, וזאת לתקופה

של שלוש שנים החל ממועד 16.2.2020 .

רובעברבעדבעד
√לא97.92מיוחד

הפניקס1232
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Marcello V. Bottoli .1שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1233
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Michael L. Ducker .2שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1234
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director David R. Epstein . .3שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1235
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

10:00
רובעברבעדבעדElect of Director Roger W. Ferguson, Jr . .4.שנתית

רגיל
√לא

הפניקס1236
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director John F. Ferraro .5.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1237
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Andreas Fibig .6.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1238
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Christina Gold .7.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1239
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Katherine M. Hudson .8.שנתית10:00
√לארגיל



הפניקס1240
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Dale F. Morrison .9.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1241
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Dr. Li-Huei Tsai .10.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1242
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדElect of Director Stephen Williamson .11.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1243
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our independent registered public accounting .12שנתית10:00
.firm for the 2020 fiscal yearרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1244
פנסיה

אינטרנשיונל
פליוורס אנד

פראגרנסס אינק.
1155019561354680.1106/05/20

רובעברבעדבעדApprove, on an advisory basis, the compensation of our named executive officers in 2019 .13.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1245
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

1. סעיף 1.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידימיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהמצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1246
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

2. סעיף 1.2.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר דוד לוי, משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בגין שנתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעד2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1247
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

3. סעיף 1.2.2 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדבגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1248
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

4. סעיף 1.2.3 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר מריו ויינגרטין, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאביםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדוחדשנות טכנולוגית, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1249
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

5. סעיף 1.2.4 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא, סמנכ"ל, המבקר הפנימי הראשי, בגין שנת 2019,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1250
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

6. סעיף 1.2.5 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאימיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהראשי, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1251
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

7. סעיף 1.2.6 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אריאל לוינגר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הסיכונים מנהל סיכוניםמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדראשי , בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1252
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

8. סעיף 1.2.7 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך, סמנכ"ל, מנהלת אגף ייעוץ משפטי, ציותמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדואכיפה, בגין שנת 2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1253
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

9. סעיף 1.2.8 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה, מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים בגין שנתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעד2019, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1254
פנסיה

בנק ירושלים
7260185550450.7606/05/20בע"מ

10. סעיף 1.2.9 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' כרמל פלורנץ, מזכיר הבנק, וחברות בנות בגין שנת 2019,מיוחדת12:00
רובעברבעדבעדכמפורט בדוח המיידי המצ"ב.

√לארגיל

הפניקס1255
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

1. דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתרשנתית12:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןהאינטרנט של הבורסה ביום 28 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-031699).

הפניקס1256
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עדשנתית12:00
רובעברבעדבעדלאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

√לארגיל

הפניקס1257
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1258
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1259
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אמנון זכאי לדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1260
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.0206/05/20

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של גב' אורית סתו לדירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

1261
הפניקס
פנסיה

ארן מחקר
ופיתוח (1982)

בע"מ
1085265746530.02

06/05/20
עברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר גיורא ענבר לדירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי)שנתית12:00

רוב
√לארגיל

הפניקס1262
פנסיה

קרסו מוטורס
112385012559751.7406/05/20בע"מ

מיוחדת15:30

1. מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה, ה"ה יואל קרסו
(יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בחברה), ציפורה מזרחי (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אריאל קרסו

(דירקטור ובעל שליטה בחברה), יוני גולדשטיין קרסו (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אורלי חשן (דירקטורית
ובעלת שליטה בחברה), שרה קרסו בוטון (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), משה קרסו (דירקטור ובעל שליטה
בחברה), שלמה קרסו (דירקטור ואביהן של יוני גולדשטיין ואורלי חשן), יורם בן חיים (דירקטור וקרוב של בעלת

שליטה בחברה ), רוני בוטון (בעלה של הגב' שרה בוטון קרסו, דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה
בחברה, המכהן כדירקטור בדירקטוריון מטרו מוטור (אחזקות) בע"מ, חברה כלולה (33%) של החברה) ויעקב חשן

(בעלה של הגב' אורלי חשן קרסו, דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה, המכהן כדירקטור
בדירקטוריון פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ואוטו קאש שירותי מימון בע"מ חברות בת (100%) של החברה).

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא99.94מיוחד

√לא99.18רובעברבעדבעד1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר אסף רוזנהק, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.מיוחדת1080597324401.4307/05/20סאטקום מערכותהפניקס1263



מיוחד14:00בע"מפנסיה

הפניקס1264
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019שנתית14:00

הפניקס1265
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2019שנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1266
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1267
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1268
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1269
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1270
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1271
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד8. מינוי גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1272
109106526539140.1607/05/20מיטרוניקס בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד9. מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1273
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019מיוחדת16:00

הפניקס1274
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1275
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1276
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1277
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1278
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1279
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספתמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1280
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פורר גבאי את קסיררמיוחדת16:00
√לארגיל

הפניקס1281
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד9. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה.מיוחדת16:00
√לא95.77מיוחד

הפניקס1282
פנסיה

המ-לט
(ישראל-קנדה)

בע"מ
10803249445624.2907/05/20

רובעברבעדבעד10. אישור תיקון תקנון החברהמיוחדת16:00
√לא71.29מיוחד

הפניקס1283
1300132155842.7607/05/20זנלכל בע"מפנסיה

1. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון התקנון,שנתית17:00
רובעברבעדבעדבתוקף ממועד אישור האסיפה, בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה.

√לא89.64מיוחד

הפניקס1284
פנסיה

1300132155842.7607/05/20זנלכל בע"מ
17:00

שנתית

2. אישור מתן כתב שיפוי מתוקן מראש, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה ("כתב השיפוי המתוקן"),
לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות לדירקטורים ולנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה (קרי,
ה"ה יעקב שינפלד, ישי כץ שינפלד, אמיתי כץ שינפלד, מתן שינפלד, גב' ניצה דנסקי ורות ססובר) ו/או שלבעלי

שליטה בחברה יש עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם ("נושאי המשרה מקרב בעלי השליטה"), והכל כפי שיהיו
מעת לעת. תוקף האישור למתן כתב השיפוי המתוקן לנושאי המשרה מקרב בעלי השליטה יהא למשך תקופה של
שלוש שנים ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זימון זה. ההחלטה כאמור בסעיף זה תובא להצבעת בעלי המניות

בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל. נוסח ההחלטה: לאשר מתן כתב השיפוי המתוקן, בנוסח המצורף כנספח
ב' לדוח זימון זה, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות נושאי המשרה מקרב בעלי השליטה (כהגדרת המונח

לעיל), והכל כפי שיהיו מעת לעת.

רובעברבעדבעד
מיוחד

√לא100

הפניקס1285
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

מיוחדת12:00

The approval of (i) the Agreement and Plan of Merger dated as of January 29, 2020 (as it may be .1
amended from time to time, the “Merger Agreement”) by and among the Company, Comtech

Telecommunications Corp., a Delaware corporation (“Comtech”), and Convoy Ltd., a company organized
under the laws of the State of Israel and a wholly- owned subsidiary of Comtech (“Merger Sub”); (ii) the

merger of Merger Sub with and into the Company in accordance with Sections 314-327 of the Israeli
Companies Law, 5759-1999 (the “ICL”), following which Merger Sub will cease to exist as a separate legal

entity and the Company will become a wholly-owned subsidiary of Comtech (the “Merger”); (iii) the right

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד



to receive a combination of (A) $7.18 in cash, without interest, plus (B) 0.08425 of a validly issued, fully paid
and nonassessable share of the common stock of Comtech, par value $0.10 per share (the “Comtech

Common Stock”), with cash payable in lieu of fractional shares of Comtech Common Stock, subject

הפניקס1286
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

To approve the purchase of a seven-year “tail” endorsement to the Company’s current directors’ and .2מיוחדת12:00
.officers’ liability insurance policyבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1287
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

רובעברבעדבעדTo approve the payment of a transaction bonus to the Chief Executive Officer of the Company .3.מיוחדת12:00
√לאמיוחד

הפניקס1288
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

בעדבעדTo approve the payment of a transaction bonus to the Chief Financial Officer of the Company .4.מיוחדת12:00

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1289
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

To approve an amendment to the executive bonus payment schedule set forth in the Company’s .5מיוחדת12:00
.Compensation Policy for Executive Officers and Directorsבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1290
פנסיה

גילת רשתות לווין
108251016359720.2208/05/20בע"מ

מיוחדת12:00
To reelect Elyezer Shkedy to serve as an External Director (within the meaning of the ICL) on the .6

Company’s Board of Directors, for an additional three-year term or until his prior termination or
.resignation

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1291
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

שנתית12:00
1. מינוי מחדש של מר יוסי פלר כדירקטור חיצוני בחברה. הצעת ההחלטה: למנות את מר יוסף פלר כדירקטור

חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 19 במאי
.2020

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס1292
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2019שנתית12:00

הפניקס1293
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

שנתית12:00
3. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. הצעת החלטה: למנות את

משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1294
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

4. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר יוסף גרינפלדשנתית12:00
רובעברבעדבעדכדירקטור בחברה.

√לארגיל

הפניקס1295
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

5. מינוי מחדש של מר אבי שנור כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר אבי שנור כדירקטורשנתית12:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

הפניקס1296
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

6. מינוי מחדש של מר רוני בירם כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר רוני בירם כדירקטורשנתית12:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

הפניקס1297
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

7. מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר גיל דויטש כדירקטורשנתית12:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

הפניקס1298
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

8. מינוי מחדש של מר אלון וולקן כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר אלון וולקן כדירקטורשנתית12:00
רובעברבעדבעדבחברה.

√לארגיל

הפניקס1299
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

שנתית12:00

9. אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין לתקופה של 3
שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן.

הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה
וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור

לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי
השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא73.98מיוחד

הפניקס1300
פנסיה

קרדן נדל"ן יזום
11184473487454.1510/05/20ופיתוח בע"מ

שנתית12:00

10. אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, לתקופה של

3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו, לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון
וולקן. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים

ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, מקרב בעלי השליטה בחברה
וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, אבי שנור, רוני בירם, גיל דויטש ואלון וולקן וכן, לאשר הענקת כתבי שיפוי

בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת. יובהר
כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

הפניקס1301
פנסיה

1105543133290.2010/05/20קבוצת דלק בע"מ
13:00

אג"ח

1. על סדר היום: 1.1.עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4.דיון של מחזיקי
אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים

משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1302
1106046134225010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח13:00

1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות
אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.
1.3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע
להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט

בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או
הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1303
1115823230295.1010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיון1. עדכון ודיווח על ידי החברה.אג"ח13:00



הפניקס1304
1115823230295.1010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעואג"ח13:00
√לאדיוןדיוןממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.

הפניקס1305
1115823230295.1010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיוןדיון3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות.אג"ח13:00

הפניקס1306
1115823230295.1010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

4. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידיאג"ח13:00
√לאדיוןדיוןונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה.

הפניקס1307
1115823230295.1010/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

5. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקיאג"ח13:00
√לאדיוןדיוןאגרות החוב.

הפניקס1308
1121326178565.80.0210/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח13:00

1. על סדר היום: 1.1.עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4.דיון של מחזיקי
אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים

משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1309
113479011095341.5910/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח13:00

1. על סדר היום: 1.1.עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4.דיון של מחזיקי
אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים

משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיון

הפניקס1310
1138882238868.20.0510/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח13:00

1. על סדר היום: 1.1.עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4.דיון של מחזיקי
אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים

משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1311
1143361186442.70.6910/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח13:00

1. על סדר היום: 1.1.עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2.דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4.דיון של מחזיקי
אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים

משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5.דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י
הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1312
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019שנתית15:00

הפניקס1313
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

2. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרושנתית15:00
רובעברבעדבעדשל רואה החשבון

√לארגיל

הפניקס1314
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1315
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1316
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אפרים אברהם כדירקטור בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1317
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש מר יצחק פיינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברהשנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1318
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

שנתית15:00

7. מתן התחייבות לשיפוי למר אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש
ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר אפרים אברהם. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה
להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה

בחברה. יובהר כי ההתחייבות לשיפוי תהיה בתוקף לתקופה אשר תחול רטרואקטיבית החל מיום 30 בדצמבר
2019, מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם (להלן: "תקופת ההתחייבות"), ותמשיך לחול ביחס לאירועים
שעילתם בתקופת ההתחייבות, גם אם ההתחייבות לשיפוי לא תחודש בעתיד. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.4

לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1319
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

שנתית15:00

8. מתן התחייבות לפטור למר אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור, למר אפרים
אברהם, אשר תחול רטרואקטיבית החל מיום 30 בדצמבר 2019, מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם

בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר
לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.5

לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1320
הפניקס
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.27נאוי בע"מ

10/05/20
שנתית15:00

9. הכללת מר אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן
בפוליסות ביטוח עתידיות. מוצע לאשר את הכללתו של מר אפרים אברהם, רטרואקטיבית החל ממועד תחילת

כהונתו, ביום 30 בדצמבר 2019, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות
עתידיות (ביחד להלן: "פוליסות הביטוח"), כמפורט במדיניות התגמול של החברה. יודגש, כי תנאי הביטוח זהים

לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.6 לדוח הזימון.

עברבעדבעד
רוב
√לארגיל

הפניקס1321
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2710/05/20נאוי בע"מ

שנתית15:00

10. מינוי מחדש של הגב'' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת. מוצע לאשר את מינויה
מחדש של הגב'' שרה גאני המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים שתחול

רטרואקטיבית, מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית קרי, החל מיום 13 באפריל 2020. גב'' שרה גאני מכהנת
גם כחברה בוועדת הדירקטוריון של החברה (המשמשת כוועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול וועדת האשראי)

ובכפוף לאישור מינויה מחדש, תמשיך לכהן כחברה בועדות האמורות. הגב'' גאני מסווגת בחברה כדירקטורית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. מועמדותה של הגב'' גאני
מוצעת על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות. הגב'' גאני חתמה על הצהרה

רובעברבעדבעד
√לא98.86מיוחד



כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות,
וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק

החברות. ההצהרה האמורה מצורפת לדוח זה כנספח ד'' וניתן לעיין

הפניקס1322
108469826462110.6910/05/20חילן בע"מפנסיה

1. מינוי של הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישורמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא99.72מיוחד

הפניקס1323
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית16:00

הפניקס1324
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עדשנתית16:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2019

√לארגיל

הפניקס1325
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפהשנתית16:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

הפניקס1326
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

4. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפהשנתית16:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

הפניקס1327
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפהשנתית16:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה

√לארגיל

הפניקס1328
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

6. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

הפניקס1329
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

7. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכלליתשנתית16:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה

√לארגיל

הפניקס1330
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

8. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מרשנתית16:00
רובעברבעדבעדיהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה.

√לא82.17מיוחד

הפניקס1331
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

9. אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, והינו בנושנתית16:00
רובעברבעדבעדשל מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה.

√לא82.17מיוחד

הפניקס1332
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5610/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד10. אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1333
פנסיה

קבוצת אורון
אחזקות

והשקעות בע"מ
11357061413222.6610/05/20

17:00
מיוחדת

נדחית

1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורפת
(בסימון שינויים לעומת הנוסח הקיים נכון למועד הדוח) כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול
המעודכנת"), בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. לפרטים ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח
ההחלטה המוצעת: "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון

האסיפה."

רובעברבעדבעד
√לא85.2מיוחד

הפניקס1334
פנסיה

קבוצת אורון
אחזקות

והשקעות בע"מ
11357061413222.6610/05/20

17:00
מיוחדת

נדחית

הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה, מר יואל עזריה, למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו,
מר גיל עזריה, כמנכ"ל החברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים שתחילתה מיום 1.6.2020, בהתאם

להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את
כהונת מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונת קרובו, מר גיל עזריה, כמנכ"ל בחברה, וזאת

לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, החל מיום 1.6.2020."

רובעברבעדבעד
√לא85.86מיוחד

הפניקס1335
פנסיה

קבוצת אורון
אחזקות

והשקעות בע"מ
11357061413222.6610/05/20

17:00
מיוחדת

נדחית

3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון
האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יואל עזריה כיו"ר דירקטוריון

החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה."
רובעברבעדבעד

√לא78.7מיוחד

הפניקס1336
פנסיה

קבוצת אורון
אחזקות

והשקעות בע"מ
11357061413222.6610/05/20

17:00
מיוחדת

נדחית

4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל (גילי) עזריה, כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.
נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר גיל (גילי )עזריה, כמנכ"ל החברה, כמפורט

בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה."
רובעברבעדבעד

√לא81.13מיוחד

הפניקס1337
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1338
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1339
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1340
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1341
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1342
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

6. אישור מינויו של משרד רו''ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריוןשנתית15:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

√לארגיל

הפניקס1343
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.שנתית15:00

הפניקס1344
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית15:00

הפניקס1345
פנסיה

פ.י.ב.י. אחזקות
76301136197151.7611/05/20בע"מ

9. מינוי מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 21שנתית15:00
רובעברבעדבעדבמאי 2020.

√לא99.82מיוחד

הפניקס1346
6860146782640.2711/05/20מהדרין בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברותמיוחדת16:00
√לא72.96מיוחד

הפניקס1347
פנסיה

חלל-תקשורת
10923452233070.0312/05/20בע"מ

1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה שלמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדשלוש שנים שתחילתה ביום 1 בינואר 2020

√לא77.2מיוחד

הפניקס1348
פנסיה

חלל-תקשורת
10923452233070.0312/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר זיצ'ק כמנכ"ל החברה כמפורט בדוח זימון האסיפהמיוחדת15:00
√לא81.85מיוחד

הפניקס1349
פנסיה

חלל-תקשורת
10923452233070.0312/05/20בע"מ

3. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למנכ"ל החברה הנכנס שאינו בעל השליטה אומיוחדת15:00
רובעברבעדבעדקרובו, מר זיצ'ק, בהתאם ובכפוף לתכנית 2018 וליתר התנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה

√לא81.83מיוחד



הפניקס1350
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2613/05/20החיים בע"מ

רובעברבעדבעד1. תנאי כהונה של מנכ"ל חדשמיוחדת14:00
√לא96.05מיוחד

הפניקס1351
פנסיה

ביולייט מדעי
1095223546974.2613/05/20החיים בע"מ

רובעברנגדנגד2. מינוי ותנאי כהונה של סגנית יו"ר פעילהמיוחדת14:00
√לא81.61מיוחד

הפניקס1352
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

To reelect Shlomo Nehama as a director of the Company to hold office until the next annual general .1שנתית16:00
meeting of the Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1353
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

To reelect Ran Fridrich as a director of the Company to hold office until the next annual general .2שנתית16:00
meeting of the Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1354
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

To reelect Hemi Raphael as a director of the Company to hold office until the next annual general .3שנתית16:00
meeting of the Company’s shareholders and until his successor is duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1355
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold office until the next annual general .4שנתית16:00
meeting of the Company’s shareholders and until her successor is duly elected and qualifiedרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1356
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

שנתית16:00

To resolve that the terms and conditions for the purchase, renewal, extension and/or replacement of .5
the directors’ and officers’ liability insurance policy of the Company and its subsidiaries, for all office

holders of the Company and its subsidiaries, who may serve from time to time, as set forth in the Proxy
Statement, be and hereby are ratified and approved, that all actions heretofore taken by the Company’s

management in connection with the subject matter of the foregoing resolution are hereby ratified and
approved, and that these resolutions are for the benefit of the Company

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1357
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

שנתית16:00

to reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as the independent auditors of the .6
Company for the fiscal year ending December 31, 2020, and until the next annual general meeting of

shareholders, and that the Board of Directors, following the approval of the Audit Committee, be, and it
hereby is, authorized to approve the payment of fees of said independent auditors, considering the

volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1358
פנסיה

אלומיי קפיטל
10826354346392.2013/05/20בע"מ

Receipt and consideration of the Auditors’ Report and the Financial Statements of the Company for .7שנתית16:00
the fiscal year ended December 31, 2019לאל.רדיוןדיוןדיון√

הפניקס1359
פנסיה

החברה לישראל
57601766052854.8514/05/20בע"מ

מיוחדת10:00
1. ""למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד

תום תקופת כהונתו הנוכחית, היינו החל מיום 8 במאי 2020, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון
האסיפה."

רובעברבעדבעד
√לא82.17מיוחד

הפניקס1360
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019שנתית11:00

הפניקס1361
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברהשנתית11:00
רובעברבעדבעדלשנת 2020 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

הפניקס1362
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר שלמה רודב, לתקופת כהונה נוספתשנתית11:00
רובעברבעדבעדבדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1363
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1364
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1365
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1366
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לכהונה בדירקטוריון החברה עדשנתית11:00
רובעברבעדבעדלאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1367
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

8. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור מקרב העובדים בנוסח הזהה לכתבישנתית11:00
רובעברבעדבעדההתחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 6.2.2020

√לארגיל

הפניקס1368
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

9. אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה, מר תומר ראב"ד, בהתאם לבקשת בי קומיוניקיישנס בע"מ,שנתית11:00
רובעברבעדבעדעד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

√לארגיל

הפניקס1369
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

10. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה, כפי שאושרה ביום 23 במאי 2019שנתית11:00
רובעברבעדבעדלתקופה בת שלוש שנים, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ותוקנה ביום 6 בפברואר 2020

√לא87.06מיוחד

הפניקס1370
פנסיה

בזק החברה
הישראלית

לתקשורת בע"מ
23001173451301.5514/05/20

רובלא עברנגדנגד11. אישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היוםשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1371
751032631720.0714/05/20ננו דיימנשן בע"מפנסיה

Increase the Company's registered share capital and to amend the Company’s articles of association to .1מיוחדת12:00
effect the sameרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1372
פנסיה

ברם תעשיות
1094515590854.3514/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברהמיוחדת13:00
√לא82.26מיוחד

הפניקס1373
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6714/05/20שותפות מוגבלת

16:00
מיוחדת
רוב1. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקחבוטלה

√לאמיוחד



הפניקס1374
פנסיה

דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת

475020120433390.6714/05/20
16:00

מיוחדת
בוטלה

רוב2. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח
מיוחד

√לא

הפניקס1375
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובדיוןדיוןדיוןדיון והצגת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2019מיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1376
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר איציק שריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1377
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר רז דיאור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1378
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1379
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר נועם שטהל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1380
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר אביב קוץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1381
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של מר אורי אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1382
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של גברת תירצה אוטולונגי פלורנטין לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברהמיוחדת10:00
√לארגיל

הפניקס1383
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

9. לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקים עלמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים

√לא88.32מיוחד

הפניקס1384
פנסיה

כפרית תעשיות
5220113689504.4117/05/20(1993) בע"מ

10. לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או המועסקיםמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדעל ידי הקיבוץ, לתקופה בת שלוש (3) שנים

√לא98.83מיוחד

הפניקס1385
1105543118385.8017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1386
1106046126575017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות
אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי
אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים

נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1387
1115823196220.6017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

√לאדיון1. עדכון ודיווח על ידי החברה.התייעצות

הפניקס1388
1115823196220.6017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות
2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם

√לאדיוןהחברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.

הפניקס1389
1115823196220.6017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות
3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי

√לאדיוןונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

הפניקס1390
1115823196220.6017/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות
4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי

√לאדיוןאגרות החוב.

הפניקס1391
1121326151923.60.0217/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1392
1134790884208.20.9217/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1393
1138882196590.70.0517/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1394
1143361153690.70.0217/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

13:00
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1395
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
√לאדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018נדחית



הפניקס1396
פנסיה

תיא חברה
להשקעות בע"מ

7960111477450.0117/05/20
15:00

שנתית
נדחית

2. מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה.

רובעברבעדבעד
רגיל

√לא

הפניקס1397
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

3. מינוי מחדש של דר' אריה גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

הפניקס1398
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

4. מינוי מחדש של גב' ציפורה הלברכט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1399
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

5. מינוי מחדש של מר עמירם גניגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית
רובעברבעדבעדהבאה.

√לארגיל

הפניקס1400
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

6. מינוי משרד רו"ח בריטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה והחברות המוחזקות שלה,
עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם

להמלצת וועדת הביקורת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1401
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

7. מינוי מחדש של גב' אלה וימן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל
רובעברבעדבעדמתום תקופת כהונתה הנוכחית שתסתיים ביום 27 באוקטובר 2020.

√לא100מיוחד

הפניקס1402
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
רובעברבעדבעד8. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית.נדחית

√לא65.5מיוחד

הפניקס1403
פנסיה

תיא חברה
7960111477450.0117/05/20להשקעות בע"מ

15:00
שנתית
נדחית

9. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל
רובעברבעדבעדמיום 1 בינואר 2021.

√לא67.48מיוחד

הפניקס1404
1113034134920.44.4317/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם
פרויקט דאליאן נוסח ההחלטה: לאור עמדת החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום 3.5.2020 ,

ומיום 7.5.2020 , להורות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה
בקשר עם פרויקט דאליאן, כפי שפורט בהודעת החברה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה 2 . ככל שהחלטה זו

לא תתקבל ברוב הדרוש, יכנס הנאמן אסיפת התייעצות נוספת לשם קבלת הנחיות ממחזיקי אגרות החוב.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה,יראו

את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס1405
11432704.4317/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

1. מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם
פרויקט דאליאן נוסח ההחלטה: לאור עמדת החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום 3.5.2020 ,

ומיום 7.5.2020 , להורות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה
בקשר עם פרויקט דאליאן, כפי שפורט בהודעת החברה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה 2 . ככל שהחלטה זו

לא תתקבל ברוב הדרוש, יכנס הנאמן אסיפת התייעצות נוספת לשם קבלת הנחיות ממחזיקי אגרות החוב.
ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה,יראו

את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס1406
1105543118385.8018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1407
1106046126575018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות
אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד

כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי
אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים

נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1408
1115823196220.6018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיון1. עדכון ודיווח על ידי החברה.אג"ח09:00

הפניקס1409
1115823196220.6018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עםאג"ח09:00
√לאדיוןהחברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.

הפניקס1410
1115823196220.6018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידיאג"ח09:00
√לאדיוןונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

הפניקס1411
1115823196220.6018/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקיאג"ח09:00
√לאדיוןאגרות החוב.

הפניקס1412
1121326151923.60.0218/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1413
1134790884208.20.9218/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1414
1138882196590.70.0518/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון



הפניקס1415
1143361153690.70.0218/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח09:00

1. על סדר היום: 1.1. עדכון ודיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים
והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות

הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת
חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.

1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי
אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1416
פנסיה

מנרב פרויקטים
11402433569003.2918/05/20בע"מ

1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונותמיוחדת10:00
רובעברבעדבעדאישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לא99.82מיוחד

הפניקס1417
פנסיה

פרופיט תעשיות
בניה בע"מ

(מחוקה)
549012302.5618/05/20

12:00
אג"ח

√לאדיון1. דיון ועדכון לגבי התשלומים למחזיקי אגרות החוב .התייעצות

הפניקס1418
פנסיה

פרופיט תעשיות
בניה בע"מ

(מחוקה)
549012302.5618/05/20

12:00
אג"ח

√לאדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.התייעצות

הפניקס1419
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד1. הארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה

√לא83.59מיוחד

הפניקס1420
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד2. אישור הארכה ועדכון הגמול ליו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי

√לא86.48מיוחד

הפניקס1421
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד3. עדכון תנאי התגמול של מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי

√לא99.36מיוחד

הפניקס1422
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

2.4 אישור מתן הלוואה למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, למימון המימוש של אופציות
רובעברבעדבעדשל החברה, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה.

√לא98.92מיוחד

הפניקס1423
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

5. אישור מענק למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד
רובעברבעדבעדהאסיפה

√לא97.8מיוחד

הפניקס1424
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד6. תיקון הסכם אופציות שנחתם ביום 17.6.2019 עם מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי

√לא82.67מיוחד

הפניקס1425
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
√לאל.רדיוןדיוןדיון7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019

הפניקס1426
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית
רובעברבעדבעד8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

√לארגיל

הפניקס1427
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד
רובעברנגדנגדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס1428
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום
רובעברבעדבעדהאסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס1429
פנסיה

סאמיט אחזקות
108168622660012.1018/05/20נדל"ן בע"מ

15:00

שנתית
ומיוחדת

נדחית

11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד
רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

√לארגיל

הפניקס1430
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8418/05/20בע"מ

מיוחדת15:00
1. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר נתנאל לורנצי,

להעמדת שירותי מנכ"לות חברה באמצעות לורנצי בתפקיד מנכ"ל החברה, בתנאים המפורטים בסעיפים 1.1.2
ו-1.4 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא92.72מיוחד

הפניקס1431
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8418/05/20בע"מ

מיוחדת15:00
2. מוצע לאשר תשלום תגמול חודשי קבוע רטרואקטיבי למר נתנאל לורנצי, בעל השליטה בחברה, בסך כולל של

כ-1,073 אלפי ש"ח (כ-37.5 אלפי ש"ח לחודש במונחי ברוטו) החל ממועד מינויו, קרי 26 במרץ 2018 ועד לתאריך 31
בדצמבר 2019. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.3 לדוח הזימון.

רובעברבעדבעד
√לא80.01מיוחד

הפניקס1432
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8418/05/20בע"מ

3. מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ירון קליין, יו"ר דירקטוריון החברה (בהיקף של 20% משרה), בתנאיםמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהפורטים בסעיף 8.1.3 לדוח הזימון.

√לארגיל

הפניקס1433
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8418/05/20בע"מ

מיוחדת15:00

4. מוצע לאשר תשלום חד פעמי למר ירון קליין עבור תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה מיום 21 בינואר 2019 ועד
ליום 31 בדצמבר 2019 וזאת בסך כולל של 97,733 אלפי ש"ח, בניכוי התשלומים שקיבל מר קליין עבור השתתפות
בישיבות הדירקטוריון של החברה, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס

- 2000, בסך של כ-48,035 אלפי ש"ח.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1434
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8418/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה, כמפורט בסעיף 8.1.6.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא82.73מיוחד

הפניקס1435
1105535116621.6518/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח18:00

1. מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם
פרויקט דאליאן נוסח ההחלטה: לאור עמדת החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום 3.5.2020,

ומיום 7.5.2020, להורות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה
בקשר עם פרויקט דאליאן, כפי שפורט בהודעת החברה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה . ההחלטה בסעיף 1
זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח

א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

2. מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם



הפניקס1436
1105535116621.6518/05/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח18:00

Kardan פרויקט דאליאן, אך ורק במידה והחברה תאשר בדוח מיידי כי הפרעון האמור יבוצע כולו מהמקורות של
Land Dalian Ltd בלבד (ותאגידים בשליטתה) ללא שיועמדו מקורות או כספים לצורך כך על ידי החברה או על ידי

כל תאגיד אחר בשליטתה (ובכלל זאת ללא מקורות או כספים על ידי קרדן לנד סין). נוסח ההחלטה: לאור עמדת
החברה כפי שהוצגה באסיפת ההתייעצות ובמכתביה מיום 3.5.2020, ומיום 7.5.2020, להורות לנאמן שלא לנקוט

בפעולות כלשהן בקשר עם הפירעון החלקי של ההלוואה אשר נלקחה בקשר עם פרויקט דאליאן, כפי שפורט
בהודעת החברה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה , אך ורק במידה והחברה תאשר בדוח מיידי כי הפרעון

האמור יבוצע כולו מהמקורות של Kardan Land Dalian Ltd בלבד (ותאגידים בשליטתה) ללא שיועמדו מקורות או
כספים לצורך כך על ידי החברה או על ידי כל תאגיד אחר בשליטתה (ובכלל זאת ללא מקורות או כספים על ידי
קרדן לנד סין). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב,

ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כ

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס1437
פנסיה

סאני תקשורת
10823534276270.3619/05/20סלולרית בע"מ

15:00
מיוחדת

נדחית
לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים נוספות שתחילתן ביום 13

רובעברבעדבעדבאוקטובר 2019
√לא84.77מיוחד

הפניקס1438
1105543157893.5020/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת
ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום

כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של

החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם
משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים
האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי

תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם
יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף,

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד

רובבעד
√כןמיוחד

הפניקס1439
1106046160775020/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות
החוב (סדרה כב'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים

ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. כחלק

בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה
ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם משועבדים

להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים. מובהר
כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי תוצאות הצו לפתיחת

הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות
הפירעון. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה

יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה

לא
משתתף

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1440
1115823248393.9020/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור – [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות
החוב (סדרה יח') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי

אגרות החוב (לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018)
ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי
נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1441
1115823248393.9020/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור – [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

(סדרה יח'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי
אגרות החוב (לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018)

("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. כחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק

מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם משועבדים להם,
בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים. מובהר כי
ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי תוצאות הצו לפתיחת

הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות
הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב

רובבעד
√כןמיוחד

הפניקס1442
1121326191194.60.0220/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יט'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת
ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום

כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של

החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם
משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים
האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי

תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם
יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף,

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד

רובבעד
√לאמיוחד

הפניקס1443
113479011601931.5920/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה לא'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת
ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום

כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של

החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם
משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים
האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי

רובבעד
√כןמיוחד



תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם
יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף,

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד

הפניקס1444
11388822430960.0520/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה לג'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת
ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום

כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של

החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם
משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים
האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי

תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם
יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף,

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד

רובבעד
√כןמיוחד

הפניקס1445
1143361195318.50.6920/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

בוטלה23:30

1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה לד'') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת
ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום

כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת.
כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של

החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם
משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים
האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי

תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם
יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף,

ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד

רובבעד
√כןמיוחד

הפניקס1446
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

To receive and adopt the Company’s annual accounts for the financial year ended 31 December 2019 .1שנתית13:00
together with the Directors’ report and the Auditor’s report on those accountsאין חובתבעד

רובעברהשתתפות
√לארגיל

הפניקס1447
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo approve the Directors’ Remuneration Report .2שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1448
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company .3שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1449
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company .4שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1450
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company .5שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1451
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company .6שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1452
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company .7שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1453
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company .8שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1454
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company .9שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1455
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Mr David Bonanno as a director of the Company .10שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1456
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo appoint Ms. Amy Lashinsky as a director of the Company .11שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1457
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo re-appoint Ernst &amp; Young LLP as auditor of the Company .12שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1458
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo authorise the Directors to set the remuneration of the auditors .13שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1459
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתנגדTo authorise the Directors to allot relevant securities .14שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לארגיל

הפניקס1460
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתנגדTo authorise the Directors to disapply pre-emption rights .15שנתית13:00
השתתפות

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1461
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתנגדTo authorise the Directors to further disapply pre-emption rights .16שנתית13:00
השתתפות

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1462
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
פי אל סי

115529060579460.3721/05/20
13:00

That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 .17שנתית
clear days’ notice

אין חובתבעד
השתתפות

רובעבר
מיוחד

√לא79.6

הפניקס1463
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדTo authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares .18שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לא79.6מיוחד

הפניקס1464
פנסיה

אנרג'יאן נפט וגז
115529060579460.3721/05/20פי אל סי

אין חובתבעדThat the name of the Company be changed to Energean PLC .19שנתית13:00
רובעברהשתתפות

√לא79.6מיוחד

1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאפשרות השקעת החברה לפי מתווה חברת אל-על נתיבי אויר לישראלאג"ח21/05/20כנפיים אחזקותהפניקס



√לאדיוןדיוןבע"מ שיתקבל.נדחית5430137113798.67.2217:00בע"מפנסיה1465

הפניקס1466
פנסיה

כנפיים אחזקות
5430137113798.67.2221/05/20בע"מ

17:00
אג"ח

√לאדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.נדחית

הפניקס1467
פנסיה

פתאל החזקות
1150812565725.72.3621/05/20(1998) בע"מ

22:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר את הצעת החברה לפיה - (i) לא תיבדק אמת המידה הפיננסית שבסעיף 5.6.3 לשטר הנאמנות בתקופה
שממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2020 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2021; ו-

(ii) החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר
2021 בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-EBITDA ברבעונים הראשון עד

הרביעי בשנת 2020 והרבעון הראשון בשנת 2021, לפי העניין . נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לפיה,
לצורכי עמידה בהוראות סעיף 9.1.25 לשטר הנאמנות ("פירעון מיידי") – (i) אמת המידה הפיננסית הנכללת בסעיף
5.6.3 בשטר הנאמנות ("יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-EBITDA מתואם"), לא תיבדק החל ממועד פרסום הדוח

הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2020ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2021; ו-
(ii) החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי של

החברה ליום 31בדצמבר 2021, בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-
EBITDAברבעונים הראשון עד הרביעי בשנת 20

רובלא עברבעד
√לא38.93מיוחד

הפניקס1468
פנסיה

פתאל החזקות
1161785170506.11.7721/05/20(1998) בע"מ

22:00
אג"ח

נדחית

1. לאשר את הצעת החברה לפיה – (i) לא תיבדק אמת המידה שבסעיף 5.6.3 לשטר הנאמנות בתקופה שממועד
פרסום הדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2020 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 31במרץ 2021; ו-(ii)החל

ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2021
בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-EBITDA ברבעונים הראשון עד הרביעי

בשנת 2020 והרבעון הראשון בשנת 2021, לפי העניין נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לפיה, לצורכי
עמידה בהוראות סעיף 9.1.25 לשטר הנאמנות ("פירעון מיידי") – (i) אמת המידה הפיננסית הנכללת בסעיף 5.6.3

בשטר הנאמנות ("התחייבות לשמירה על EBITDAמינימלי")לא תיבדק החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של
החברה ליום 31 במרץ 2020 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2021; ו-(ii)החל

ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי של החברה
ליום 31 בדצמבר 2021, בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-EBITDA ברבעונים

הראשון עד הרביעי בשנת 2020 והרבעון הראשון בשנ

רובעברבעד
√לא95.25מיוחד

הפניקס1469
פנסיה

פרופיט תעשיות
בניה בע"מ

(מחוקה)
549012302.5624/05/20

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

1. אישור מכירת מלוא זכויות החברה בקרקע בשטח של 255,000 מ"ר בסנט פטסבורג, רוסיה,עפ"י המפורט ברקע
רובעברבעדלהלן

√לארגיל

הפניקס1470
פנסיה

פרופיט תעשיות
בניה בע"מ

(מחוקה)
549012302.5624/05/20

16:00
אג"ח ללא
התכנסות

2. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת מלוא החזקות החברה Metropol Holdings Sp. Zoo מטרופול"), עפ"י
רובעברבעדהמפורט ברקע להלן

√לארגיל

הפניקס1471
פנסיה

אטראו שוקי הון
10961066915641.3725/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.שנתית13:00

הפניקס1472
פנסיה

אטראו שוקי הון
10961066915641.3725/05/20בע"מ

שנתית13:00
2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת

נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר
קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1473
פנסיה

אטראו שוקי הון
10961066915641.3725/05/20בע"מ

3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהשנתית13:00
רובעברבעדבעדשל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

הפניקס1474
פנסיה

אטראו שוקי הון
10961066915641.3725/05/20בע"מ

4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלשנתית13:00
רובעברבעדבעדהחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

הפניקס1475
פנסיה

אטראו שוקי הון
10961066915641.3725/05/20בע"מ

5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפהשנתית13:00
רובעברבעדבעדהכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

√לארגיל

הפניקס1476
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

113955947570.237.5525/05/20
17:00

אג"ח
נדחית

1.1. עדכון בנוגע למשא ומתן המתנהל לרכישת החברה . 1.2. עדכון ע"י נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה
לרבות סטאטוס התביעות שהוגשו ברוסיה נגד החברה וחברות קשורות לחברה. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו

ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיון

הפניקס1477
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018 ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו.שנתית10:00

הפניקס1478
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי-החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות' כרואה-החשבון המבקר של החברה, עדשנתית10:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן דיווח על שכר רואה-החשבון המבקר של החברה

√לארגיל

הפניקס1479
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

רובעברנגדנגד3. אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1480
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

רובעברנגדנגד4. אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1481
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

רובעברנגדנגד5. אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספתשנתית10:00
√לארגיל

1482
הפניקס
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.08

26/05/20
עברבעדבעד6. אישור מינוי מחדש של גב' טל רובינשטיין שנקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.שנתית10:00

רוב
√לארגיל

הפניקס1483
פנסיה

קו מנחה שרותי
מידע ותקשורת

בע"מ
2710151290494.0826/05/20

נגדנגד7. אישור מינויו של מר ערן גורן כדירקטור חיצוני בחברה.שנתית10:00
הורד

מסדר
היום

רוב
√לאמיוחד

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, אשר פורסמומיוחדת11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מהפניקס1484



ביום 29 במרס 14:00.2020פנסיה

הפניקס1485
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,פורר,גבאי את קסירר (EY) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתוםמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1486
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

3. מינוי מחדש של מר אהוד סמסונוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1487
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

4. מינוי מחדש של מר גד פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1488
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

5. מינוי מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1489
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
6. מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) כידון-גולדברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה

הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי
המוקדם.

רובעברנגדנגד
√לארגיל

הפניקס1490
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

7. מינוי מחדש של מר ירון שמיע כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתיתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1491
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

8. מינוי מחדש של מר דן לרר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדשל החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1492
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

9. מינוי מחדש של מר אליעזר (אליק ) ארדמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהשנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1493
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

10. מינוי מחדש של גב' קרן כליפה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשל החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1494
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

11. מינוי מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכלליתמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1495
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

12. מינוי מחדש של מר אבי רייק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה שלמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדהחברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.

√לארגיל

הפניקס1496
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
13. לבקשת הפניקס אחזקות בע"מ , בעלת מניות בחברה המחזיקה מעל 5% מהונה המונפק והנפרע של החברה
וזכויות ההצבעה בה, אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר הושע גרינפלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה

בת 3 שנים.
רובלא עברבעדבעד

√לא42.64מיוחד

הפניקס1497
11099667611742.2726/05/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00

14. אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת 2019 למר אהוד סמסונוב, בהתאם למדיניות התגמול
של החברה ,בסך של 250 אלפי ש"ח, בנוסף למענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים ששולם למר סמסונוב

בהתאם למדיניות התגמול של החברה , וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה בשנה זו, כמפורט בחלק ב' לדוח המיידי
.

רובעברנגדנגד
√לא59.47מיוחד

הפניקס1498
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית13:00

הפניקס1499
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברהשנתית13:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכר טרחתו.

√לארגיל

הפניקס1500
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1501
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1502
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תגמולו.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1503
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1504
פנסיה

איירפורט סיטי
109583585073641.1827/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד7. שינוי תקנון החברה.שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1505
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד1. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1506
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד2. למנות את מר אסף רענן לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1507
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד3. למנות את מר איתן פרלמן לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1508
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד4. למנות את מר דן עייק לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1509
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד5. למנות את מר אורי מרום לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1510
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד6. למנות את מר אבי לבנה לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1511
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד7. למנות את מר חנוך פפושדו לדירקטור בחברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1512
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

רובעברבעדבעד8. למנות את הגב' ורדה טריואקס לדירקטורית בחברהשנתית14:00
√לארגיל

1513
הפניקס
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.26פלסטיק בע"מ

27/05/20
שנתית14:00

9. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג (Ernst &amp; Young) קוסט, פורר, גבאי את קסירר
ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון

החברה לקבוע את שכרו.
עברבעדבעד

רוב
√לארגיל

הפניקס1514
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

10. לאשר את מינויה של גב' גלית זידמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורשנתית14:00
רובעברבעדבעדהאסיפה.

√לא100מיוחד



הפניקס1515
פנסיה

גניגר מפעלי
10958922629140.2627/05/20פלסטיק בע"מ

11. לאשר מתן כתב שיפוי למועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית, הגב' גלית זידמן, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוחשנתית14:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה.

√לארגיל

הפניקס1516
1138882255779.20.0927/05/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיון1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החובאג"ח18:00

הפניקס1517
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398031/05/20בע"מ (מחוקה)

10:00
אג"ח

התייעצות

1.1 דיון והתייעצות בנוגע למכתב ששלחה החברה לנאמנים ביום 21.5.2020, המצ"ב כ- נספח א' לזימון זה ובקשר
לפעולות שבוצעו על ידי החברה והנאמן והאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על

זכויותיהם. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיוןדיוןדיון

הפניקס1518
3650152259760.0131/05/20ספיר קורפ בע"מפנסיה

1. אישור תנאי כהונתו של מר אמיר ריצ'ולסקי, המיועד לכהן כמנכ"ל החברה, ובכלל זה את הכללתו בפוליסתמיוחדת11:00
רובעברבעדבעדביטוח אחריות ומתן כתב התחייבות לשיפוי.

√לא100מיוחד

הפניקס1519
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019.מיוחדת12:00

הפניקס1520
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

2. מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתיתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהבאה של בעלי מניות החברה.

√לארגיל

הפניקס1521
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

3. מינויו מחדש של מר גיל גירון המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

√לארגיל

הפניקס1522
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינויו מחדש של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.מיוחדת12:00
√לארגיל

הפניקס1523
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינויו מחדש של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.מיוחדת12:00
√לארגיל

הפניקס1524
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

6. מינויה מחדש של גב' ליאורה לב, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה, כדירקטורית בחברה עד תום האסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי מניות החברה.

√לארגיל

הפניקס1525
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

7. הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשלוש שנים שתחילתה ביום 17 ביולי 2020.

√לא99.84מיוחד

הפניקס1526
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

8. הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 18 במאי 2020.

√לא99.84מיוחד

הפניקס1527
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

9. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים, לאשר להם הענקתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהתחייבות לשיפוי והכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים.

√לארגיל

הפניקס1528
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

10. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים , לאשר להם הענקתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדפטור מאחריות.

√לארגיל

הפניקס1529
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

11. חידוש מינויו של משרד רוה"ח המבקר, קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' לשנת 2020 ולתקופה שעד האסיפהמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

√לארגיל

הפניקס1530
פנסיה

קבוצת אשטרום
113231522480342.0931/05/20בע"מ

רובעברבעדבעד12. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ.מיוחדת12:00
√לא93.52מיוחד

הפניקס1531
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי לשנת 2019ומיוחדת

הפניקס1532
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעדמינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020ומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1533
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1534
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1535
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1536
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1537
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1538
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1539
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1540
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד10. אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריוןומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1541
פנסיה

הראל השקעות
בביטוח ושרותים

פיננסים בע"מ
58501857860831.2431/05/20

14:00
שנתית

רובעברבעדבעד11. מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברהומיוחדת
√לא99.99מיוחד

יחידת



הפניקס1542
פנסיה

דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת

475020120433390.6801/06/20
16:00

השתתפות
שנתית

ומיוחדת

רובעברבעדבעד1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
רגיל

√לא

הפניקס1543
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6801/06/20שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
√לאל.רדיוןדיוןדיון2019

הפניקס1544
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6801/06/20שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובעברנגדנגד3. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא63.75מיוחד

הפניקס1545
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6801/06/20שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובלא עברבעדבעד4. מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte), כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא60.93מיוחד

הפניקס1546
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6801/06/20שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובעברנגדנגד5. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח
√לא74.92מיוחד

הפניקס1547
פנסיה

דלק קידוחים -
475020120433390.6801/06/20שותפות מוגבלת

16:00

יחידת
השתתפות

שנתית
ומיוחדת

רובלא עברנגדנגד6. מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם עו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח
√לא74.81מיוחד

הפניקס1548
11055431710170.6401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1549
11055431710170.6401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1550
11055431710170.6401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1551
11060461675000.9901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1552
11060461675000.9901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

הפניקס1553
11060461675000.9901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
√לארגיל

הפניקס1554
1115823248393.90.4401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1555
1115823248393.90.4401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1556
1115823248393.90.4401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1557
1121326191152.70.9101/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1558
1121326191152.70.9101/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
√לארגיל

הפניקס1559
1121326191152.70.9101/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
√לארגיל

הפניקס1560
113479010989671.0401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1561
113479010989671.0401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1562
113479010989671.0401/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1563
1138882246619.10.0901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1564
1138882246619.10.0901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
√לארגיל

הפניקס1565
1138882246619.10.0901/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

√לאעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית

הפניקס1566
1143361188415.10.0201/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת )כהגדרתה ברקע להחלטה זו(נדחית
√לארגיל

הפניקס1567
פנסיה

1143361188415.10.0201/06/20קבוצת דלק בע"מ
23:30

אג"ח
נדחית

רובלא עבר2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ'''' עודד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב
רגיל

√לא

הפניקס1568
1143361188415.10.0201/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

23:30
אג"ח

רובעברבעד. 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ''''''''ר ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החובנדחית
√לארגיל

רוב02/06/20קבוצת שגרירהפניקס



√לארגילעברבעדבעד1. מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה.שנתית11383791144545.4412:00שירותי רכב בע"מפנסיה1569

הפניקס1570
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה.שנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1571
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה.שנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1572
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.שנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1573
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר (EY).שנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1574
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

רובעברבעדבעד6. שינוי מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה, מר דוד מיכאל.שנתית12:00
√לא51.52מיוחד

הפניקס1575
פנסיה

קבוצת שגריר
11383791144545.4402/06/20שירותי רכב בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון7. דיון בדוח התקופתי לשנת 2019.שנתית12:00

הפניקס1576
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7902/06/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהמיוחדת15:00
√לארגיל

הפניקס1577
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7902/06/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד2. אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אבנר סטפקמיוחדת15:00
√לא98.11מיוחד

הפניקס1578
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7902/06/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר צבי סטפקמיוחדת15:00
√לא98.11מיוחד

הפניקס1579
פנסיה

מיטב דש
10818438346661.7902/06/20השקעות בע"מ

רובעברבעדבעד4. אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אילן רביבמיוחדת15:00
√לא98.06מיוחד

הפניקס1580
פנסיה

חבס השקעות
(1960) בע"מ

(מחוקה)
4150124002/06/20

אג"ח16:00

1. הסכמה לבקשה למתן הוראות ואישור קידום פירוקה של Habas Star B.V (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו
רוב רגיל של מחזיקים המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) להסכים לבקשה למתן הוראות אשר הוגשה על ידי
מפרקי החברה ביום 19.5.2020, המצורפת כנספח לזימון זה, בקשר עם קידום פירוקה של Habas Star B.V, חברת
בת הולנדית של החברה, והכל כמפורט בבקשה למתן הוראות. מובהר בזאת כי תוצאות האסיפה בהחלטה שלעיל

יימסרו לבית המשפט על ידי המפרקים. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון
שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור שבסעיף 9 לזימון זה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס1581
פנסיה

פתאל החזקות
1150812563384.43.0802/06/20(1998) בע"מ

אג"ח18:00

1. לאשר את הצעת החברה המשופרת כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 27.05.2020והמצורפת
לכתב ההצבעה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לפחות 66% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב

המיוצג בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה המשופרת ביחס
להצעתה הקודמת (כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 20.05.2020 (אסמכתא 2020-01-050505)),

הכוללת התחייבויות נוספות של החברה, כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 27.05.2020 (אסמכתא:
2020-01-053727) והמצורפת לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא74.18מיוחד

הפניקס1582
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Isaac Angel .1שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1583
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Ravit Barniv .2שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1584
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Albertus Bruggink .3שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1585
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Dan Falk .4שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1586
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director David Granot .5שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1587
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Stan H. Koyanagi .6שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1588
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Dafna Sharir .7שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1589
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Stanley B. Stern .8שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1590
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Hidetake Takahash .9שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1591
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Byron G. Wong .10שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1592
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדElection of Director Byron G. Wong .10שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1593
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited .11שנתית09:30
.as independent registered public accounting firm of the Company for 2020רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1594
פנסיה

אורמת
1134402114293730.6203/06/20טכנולוגיות, אינק

רובעברבעדבעדTo approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers .12.שנתית09:30
√לארגיל

הפניקס1595
116273400.1203/06/20ביומיקספנסיה

שנתית16:00
To elect two Class I directors to serve until the 2021 annual meeting of stockholders two Class II .1

directors to serve until the 2022 annual meeting of stockholders, and three Class III directors to serve until
the 2023 annual meeting of

רובעברנגדנגד
√לארגיל

הפניקס1596
116273400.1203/06/20ביומיקספנסיה

שנתית16:00
To ratify the appointment of Brightman Almagor Zohar &amp; Co., a firm in the Deloitte Global .2
Network, as the Company’s independent registered public accounting firm for the fiscal year ending

December 31, 2020; and
רובעברבעדבעד

√לארגיל



הפניקס1597
פנסיה

דלק מערכות רכב
בע"מ

82901014874871.5304/06/20
11:00

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית

הפניקס1598
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1599
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי הגב' ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 30/06/2020שנתית11:00
√לא97.35מיוחד

הפניקס1600
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

4. הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אסי ברטפלד והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאישנתית11:00
רובעברבעדבעדמשרה של החברה

√לארגיל

הפניקס1601
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

5. אישור התקשרות החברה בתוספת רביעית להסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריוןשנתית11:00
רובעברבעדבעדהחברה וכדירקטור בחברות בנות

√לארגיל

הפניקס1602
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

שנתית11:00

6. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן

מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת
במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה עד ליום 30.11.2020 (כולל) , בתנאים

המפורטים בסעיף 2.6.ה לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1603
פנסיה

דלק מערכות רכב
82901014874871.5304/06/20בע"מ

שנתית11:00

7. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה
הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות

עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או
נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על

תקופה של שלוש שנים מיום 1.12.2020 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 2.7 לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס
אסיפה כללית.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1604
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019שנתית14:00

הפניקס1605
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטייןשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1606
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור יוסף זרז'בסקישנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1607
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטור משה קטןשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1608
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של הדירקטורית ציפי קרפלשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1609
פנסיה

ברימאג דיגיטל
10942831651212.3604/06/20אייג' בע"מ

6. מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפהשנתית14:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

הפניקס1610
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4704/06/20טבעי בע"מ

14:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2018 וליום 31.12.2019ומיוחדת

הפניקס1611
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4704/06/20טבעי בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
2. לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה

רובעברבעדבעדשסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
√לארגיל

הפניקס1612
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4704/06/20טבעי בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
3. למנות את מר קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית השלישית

רובעברנגדנגדהבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה
√לארגיל

הפניקס1613
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4704/06/20טבעי בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת
4. למנות את מר קלסי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית השלישית הבאה של

רובעברנגדנגדהחברה, כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה
√לארגיל

הפניקס1614
פנסיה

אלון חיפושי גז
11176884355971.4704/06/20טבעי בע"מ

14:00
שנתית

ומיוחדת

5. לתקן את סעיפים 10.3, 12.8 ו- 15.2 למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כפי שאושרה על ידי אסיפת
בעלי המניות מיום 26.3.2020, בעניין תקרת חבילת התגמול של יו"ר דירקטוריון פעיל בהתאם לנוסח המצורף

כנספח א' לדוח זימון האסיפה
רובעברבעדבעד

√לא100מיוחד

הפניקס1615
פנסיה

מירלנד
דיוולופמנט

קורפריישן פי אל
סי

113955950406.487.5504/06/20
16:00

אג"ח
נדחית

1. רקע בתאריך 10 למרץ 2020 פורסמו עקרונות הצעה לרכישת החברה, אסמכתא: 2020-01-023142 (להלן:
"ההצעה"). על פי סעיף 6 להצעה, החברה תשתף פעולה עם הרוכש ככל שיידרש על ידו לשם ביצוע בדיקות נאותות
במשך תקופה בת 30 ימים מיום 24.3.2020, כלומר עד ליום 23.4.2020, ובד בבד יפעלו הצדדים לגיבוש נוסח הסדר.

לבקשת הרוכש, אישרו הנאמן ובא כוחו ארכה נוספת אשר הסתיימה ביום 24.5.2020. לבקשתו של הרוכש
מתבקשים המחזיקים לאשר ארכה נוספת כמפורט בהצעת ההחלטה שלהלן: 1.1. הצעת ההחלטה – אישור מתן

אורכה לרוכש לשם ביצוע בדיקות נאותות וגיבוש נוסח הסדר לאשר מתן אורכה לרוכש לשם ביצוע בדיקות
נאותות וגיבוש נוסח הסדר, עד ליום 30.6.2020. בנוסף להסמיך את הנאמן לאשר מתן אורכה נוספת עד ליום
31.7.2020 וזאת בכפוף להתקדמות משמעותית בגיבוש המסמכים המשפטיים הנדרשים להסדר בהתבסס על

ההצעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה
יראו את האמור בסעיף 9 , כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל (בין

באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשת

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס1616
פנסיה

נ.ר. ספאנטק
10901175908602.5407/06/20תעשיות בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה.מיוחדת10:00
√לא82.83מיוחד

הפניקס1617
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors Zeev Bronfeld .1שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1618
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors Dror Bashan .2שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1619
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors Amos Bar Shalev .3שנתית13:00
√לארגיל

רוב07/06/20פרוטליקסהפניקס



ביות'רפיוטיקספנסיה1620
אינק

√לארגילעברבעדבעדElection of Directors Pol F. Boudes, M.D .4שנתית11206092039510.6113:00

הפניקס1621
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors David Granot .5שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1622
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors Gwen A. Melincof .6שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1623
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

רובעברבעדבעדElection of Directors Aharon Schwartz, Ph.D .7שנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1624
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation of our named executive officers as .8שנתית13:00
.disclosed in the proxy statement that accompanies this proxy cardלאל.רעברבעדבעד√

הפניקס1625
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

שנתית13:00
To approve, on a non-binding advisory basis, on the frequency (every one, two or three years) that - .9

stockholders of the Company will have a non-binding, advisory vote on the compensation of the
.Company’s named executive officers

ללא
רובעברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס1626
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

שנתית13:00
To adopt amendments to the Amended and Restated Protalix BioTherapeutics, Inc. 2006 Stock .10

Incentive Plan, which increases the number of shares of common stock available under the plan from
2,384,165 shares to 5,725,171 shares and to amend certain other terms of the plan

רובבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1627
פנסיה

פרוטליקס
ביות'רפיוטיקס

אינק
11206092039510.6107/06/20

שנתית13:00
To ratify the appoinment of Kesselman and Kesselman, Certified Public Accountant (Isr.), a member - .11
of PricewaterhouseCoopers International Limited, as our independent registered public accounting firm for

.the fiscal year ending December 31, 2020
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1628
פנסיה

אידיבי חברה
7980337629026.11.6007/06/20לפתוח בע"מ

אג"ח16:00

1. להורות לנאמן שלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי – [הרוב הדרוש לאישור
ההחלטה הינו רוב של 50% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להורות לנאמן כי למרות

האמור בסעיף 8.2.1 לשטר הנאמנות - לא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת החלטה בדבר העמדת
אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות לפירעון מיידי הקיימות נכון למועד זימון האסיפה ו/או עילות
שתקומנה לאחר מועד זימון האסיפה וזאת למשך תקופה של 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה (ככל שתתקבל),

ומבלי שיהיה בכך משום ויתור ו/או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב, לרבות על סעדים וזכויות בהתאם
לשטר הנאמנות ו/או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר בזאת כי אין

בהחלטה שבסעיף 1.1 לזימון כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות חוב (אחד או יותר) לדרוש כינוסה של אסיפת
מחזיקים, לרבות אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך

ושטר הנאמנות לאגרות החוב ו/או מסמכותו של הנאמן לכנס אסיפה כאמור, וזאת גם טרם חלוף התקופה
האמורה. כמו כן, אין בהחלטה שבסעיף זו כדי להוות ויתור על איל

ללא
רובלא עברבעדהמלצה

√לארגיל

הפניקס1629
פנסיה

אידיבי חברה
79801542227100.6007/06/20לפתוח בע"מ

18:00
אג"ח

נדחית

1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאור הודעת החברה לנאמן מיום 1.6.2020, המצורפת כ- נספח ב' לכתב
ההצבעה, לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, אשר היום הקובע

בגינה הינו ביום 7.6.2020 (יום התשלום קבוע ליום 18.6.2020), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום
2020.6.24. יום התשלום ידחה ליום 2020.6.30. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי

הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. למעט השינוי במועד הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר
ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. דחיית המועדים כאמור נועדה אך ורק למנוע גריעת חלק
מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה. אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, הסכמה

כלפי החברה לדחיית המועדים, או משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין
בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על
פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות

השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את ה

ללא
רובלא עברבעדהמלצה

√לא72.71מיוחד

הפניקס1630
פנסיה

אידיבי חברה
79801542227100.6007/06/20לפתוח בע"מ

אג"ח18:03

1. להורות לנאמן שלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי רקע: סעיף 35יב1(א1)
לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק"), קובע, בין היתר, כי על הנאמן לכנס אסיפת מחזיקים שעל סדר יומה, בין
השאר, קבלת החלטה בשאלת ההעמדה לפירעון מיידי של הסכום המגיע למחזיקי תעודות ההתחייבות אם לדעת

הנאמן קמה עילה מהעילות להעמדה לפירעון מיידי כהגדרתן בסעיף 35ט1(א) לחוק. בשל הוראות החוק, מובאת
בזאת ההחלטה שלהלן בפני מחזיקי אגרות החוב ואין בהבאת החלטה זו להצבעה, משום המלצה, תמיכה או

הבעת עמדה של הנאמן או נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בנסיבות
הנוכחיות. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת החלטה בדבר

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין אילו מהעילות לפירעון מיידי הקיימות נכון למועד זימון האסיפה ו/או
עילות שתקומנה לאחר מועד זימון האסיפה וזאת למשך תקופה של 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה (ככל

שתתקבל), ומבלי שיהיה בכך משום ויתור ו/או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב, לרבות על סעדים
וזכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו/או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי

רובעברבעד
√לארגיל

הפניקס1631
פנסיה

אידיבי חברה
79801542227100.6008/06/20לפתוח בע"מ

אג"ח18:00

1. להורות לנאמן לא לנהל משא ומתן, על בסיס הצעת בעלת השליטה רקע כללי: ביום .2.6.2020 התקבלה אצל
באי כח הנאמן הצעת בעלת השליטה המצורפת כנספח ב' לכתב ההצבעה ("הצעת בעלת השליטה"). נציגות מחזיק

אגרות החוב דוחה את הצעת בעלת השליטה, לא רואה בה בסיס למשא ומתן ועמדתה היא שאין לנהל משא
ומתן על בסיס הצעת בעלת השליטה נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא לנהל משא ומתן, על בסיס הצעת

בעלת השליטה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. במקרה בו ההחלטה בסעיף זה לא תתקבל כלומר, תינתן
הוראה לנאמן ולנציגות מחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם לנהל משא ומתן עם החברה ובעלת השליטה אזי, הצעת

הסדר סופית שתגובש (ככל שתגובש), תובא לאישורם של מחזיקי אגרות החוב. יובהר כי אופן ההצבעה של מחזיק
בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס, ככל שתכונס, כאמור והוא יהיה רשאי
להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. החלטה סופית ומחייבת בדבר

הסדר מלא תתקבל רק לאחר שההליך המאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום
כלכלי, התשע"ח-2018. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבס

רובעברבעד
√לארגיל

1632
הפניקס
10921621.12אס.פי.סי אל-עדפנסיה

09/06/20
12:00

אג"ח
√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיוןהתייעצות



הפניקס1633
פנסיה

10927744.1709/06/20אס.פי.סי אל-עד
12:00

אג"ח
התייעצות

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיון

הפניקס1634
10939390.9109/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

12:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון1. עדכון ודיוןהתייעצות

הפניקס1635
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5409/06/20בע"מ

1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן בר זאב, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בהתאםמיוחדת16:00
רובעברנגדנגדלתנאים המפורטים להלן בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף, בתוקף החל מיום 1 במאי 2020.

√לארגיל

הפניקס1636
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5409/06/20בע"מ

2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטיםמיוחדת16:00
רובלא עברנגדנגדלהלן בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה המצורף.

√לא87.23מיוחד

הפניקס1637
פנסיה

ביג מרכזי קניות
109726037118271.5409/06/20בע"מ

רובלא עברנגדנגד3. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצורף.מיוחדת16:00
√לא81.49מיוחד

הפניקס1638
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

To appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of .1שנתית16:30
shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1639
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

To appoint Jean-Michel Halfon to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of .2שנתית16:30
shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1640
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

To appoint Nechemia (Chemi) J. Peres to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting .3שנתית16:30
of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1641
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

To appoint Janet S. Vergis to serve on the Board of Directors until the 2023 annual meeting of .4שנתית16:30
shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1642
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

רובעברבעדבעדTo approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva’s named executive officers .5שנתית16:30
√לארגיל

הפניקס1643
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

רובעברבעדבעדTo approve Teva's 2020 Long-Term Equity-Based Incentive Plan .6שנתית16:30
√לארגיל

הפניקס1644
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

רובעברבעדבעדTo Approve an amendment to the terms of office and employment of Teva's President and CEO .7שנתית16:30
√לארגיל

הפניקס1645
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

√לאעברבעדבעדTo approve an amendment to Teva's Articles of Association .8שנתית16:30

הפניקס1646
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

To appoint Kesselman &amp; Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as .9שנתית16:30
Teva’s independent registered public accounting firm until the 2021 annual meeting of shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1647
פנסיה

טבע תעשיות
פרמצבטיות

בע"מ
629014332218450.2409/06/20

√לאל.רדיוןדיוןPresentation of Teva’s annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019 .10שנתית16:30

הפניקס1648
פנסיה

הום סנטר (עשה
זאת בעצמך)

בע"מ
37800389.7510/06/20

09:30
אג"ח

√לאדיון1. דיווח על ידי החברה.התייעצות

הפניקס1649
פנסיה

הום סנטר (עשה
זאת בעצמך)

בע"מ
37800389.7510/06/20

09:30
אג"ח

√לאדיון2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס1650
פנסיה

הום סנטר (עשה
זאת בעצמך)

בע"מ
37800389.7510/06/20

09:30
אג"ח

√לאדיון3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס1651
1105535110671.6610/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח11:30

1.1 מתן אפשרות לכל אחד מהמועמדים אשר הגישו מועמדותם לתפקיד דירקטור משותף מטעם מחזיקי אגרות
החוב, ליתן הצגה עצמית קצרה בפני מחזיקי אגרות החוב בטרם תועלה להצבעה בחירת הדירקטור מטעם

מחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים
ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיון

הפניקס1652
1113034130785.84.4410/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

11:30
אג"ח

התייעצות

1.1 מתן אפשרות לכל אחד מהמועמדים אשר הגישו מועמדותם לתפקיד דירקטור משותף מטעם מחזיקי אגרות
החוב, ליתן הצגה עצמית קצרה בפני מחזיקי אגרות החוב בטרם תועלה להצבעה בחירת הדירקטור מטעם

מחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים
ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיון

הפניקס1653
11432704.4410/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח11:30

1.1 מתן אפשרות לכל אחד מהמועמדים אשר הגישו מועמדותם לתפקיד דירקטור משותף מטעם מחזיקי אגרות
החוב, ליתן הצגה עצמית קצרה בפני מחזיקי אגרות החוב בטרם תועלה להצבעה בחירת הדירקטור מטעם

מחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים
ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיוןדיון

הפניקס1654
112301760106200.3411/06/20לייבפרסון, אינק.פנסיה

רובעברבעדבעדElection of Director peter block .1שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1655
112301760106200.3411/06/20לייבפרסון, אינק.פנסיה

רובעברבעדבעדElection of Director fred mossler .2שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1656
112301760106200.3411/06/20לייבפרסון, אינק.פנסיה

to ratify the appointment of BDO USA, LLPas our independent registered public accounting firm for .3שנתית10:00
;fiscal year 2020רובעברבעדבעד

√לארגיל

רוב11/06/20הפניקס



√לארגילעברבעדבעדto approve on an advisory basis the compensation of the Company''s named executive officers .4;שנתית112301760106200.3410:00לייבפרסון, אינק.פנסיה1657

הפניקס1658
112301760106200.3411/06/20לייבפרסון, אינק.פנסיה

רובעברבעדבעדto approve amendments to the 2019 Stock Incentive Plan; and .5שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1659
113413939381331.0111/06/20קנון הולדינגספנסיה

שנתית10:00
To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: (a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) .1
Mr. Antoine Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill

.Foo; (g) Mr. Aviad Kaufman; and (h) Mr. Arunava Sen
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1660
113413939381331.0111/06/20קנון הולדינגספנסיה

To re-appoint KPMG LLP as our statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2020, .2שנתית10:00
.and to authorize the Directors (which may act through the Audit Committee) to fix their remunerationרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1661
113413939381331.0111/06/20קנון הולדינגספנסיה

רובעברנגדנגדTo authorize the ordinary share issuances .3.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1662
113413939381331.0111/06/20קנון הולדינגספנסיה

To authorize the grant of awards under the SIP 2014 and/or options under the SOP 2014 and the .4שנתית10:00
.allotment and issuance of ordinary sharesרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס1663
113413939381331.0111/06/20קנון הולדינגספנסיה

רובעברבעדבעדTo approve the Share Purchase Authorization .5.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1664
פנסיה

תמר פטרוליום
11413579601770.4411/06/20בע"מ

1. אישור תיקונים לסעיף ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 2.1 לדוחמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהזימון המצ"ב.

√לא99.94מיוחד

הפניקס1665
פנסיה

תמר פטרוליום
11413579601770.4411/06/20בע"מ

2. אישור מינוי מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח הזימוןמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהמצ"ב.

√לא85.89מיוחד

הפניקס1666
פנסיה

תמר פטרוליום
11413579601770.4411/06/20בע"מ

3. אישור מינוי מחדש של מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח הזימוןמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדהמצ"ב.

√לא99.93מיוחד

הפניקס1667
1105543184578.90.6414/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

10:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה
ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). .2.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה. .3.דיון

בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

√לאדיון

הפניקס1668
11060461840750.9914/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח10:00

1.1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי
שפורסמה ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). 1.2. דיון והתייעצות בנוגע להצעת

החברה. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או
מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

הפניקס1669
1115823265749.60.4414/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמהאג"ח10:00
√לאדיוןביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה").

הפניקס1670
1115823265749.60.4414/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

√לאדיון2. דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה.אג"ח10:00

הפניקס1671
1115823265749.60.4414/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקיאג"ח10:00
√לאדיוןאגרות החוב.

הפניקס1672
1121326200005.40.8014/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

10:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה
ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). .2.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה. .3.דיון

בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

√לאדיון

הפניקס1673
113479011086011.2814/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

10:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה
ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). .2.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה. .3.דיון

בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

√לאדיון

הפניקס1674
1138882250846.80.0914/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

10:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה
ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). .2.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה. .3.דיון

בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

√לאדיון

הפניקס1675
1143361193449.90.0214/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

10:00
אג"ח

התייעצות

1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה
ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה"). .2.דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה. .3.דיון

בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות
החוב.

√לאדיון

הפניקס1676
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
1. מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם לניהול הבניה שנחתם בין החברה לבין אס.ג'י.אס חברה לבניין

בע"מ, חברה בבעלות ובניהול ה"ה אהוד סמסונוב וירון שמיע וכן חברת ירונגל בע"מ, מבעלי השליטה בחברה
ודירקטורים בה ("SGS"), לתקופה של שלוש שנים אשר תסתיימנה ביום 2 באוגוסט 2023.

רובעברנגדנגד
√לא66.94מיוחד

הפניקס1677
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם לניהול הנכסים שנחתם בין החברה לבין SGS לתקופה של שלושמיוחדת14:00
רובעברנגדנגדשנים, אשר תסתיימנה ביום 2 באוגוסט 2023.

√לא66.94מיוחד

הפניקס1678
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
מימוש האופציה שבידי החברה להארכת הסכם למתן שירותי אחזקת נכסים שנחתם בין החברה לבין רונימור

ניהול נכסים בע"מ, חברה בבעלות ובניהול ה"ה אהוד סמסונוב וירון שמיע מבעלי השליטה בחברה ודירקטורים
בה ומר גל-אלי שמיע, אחיו של מר ירון שמיע, לתקופה של שלוש שנים, אשר תסתיימנה ביום 2 באוגוסט 2023.

רובעברנגדנגד
√לא66.94מיוחד

הפניקס1679
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

4. הארכת הסכם למתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שנחתם בין החברה לבין SGS לתקופה של שלוש שנים,מיוחדת14:00
רובעברנגדנגדאשר תסתיימנה ביום 2 באוגוסט 2023.

√לא55.41מיוחד

הפניקס1680
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
5. מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ולדירקטורים בחברה, אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או

מטעם בעלי השליטה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות בשליטתה, במישרין ו/או
בעקיפין, לתקופה של 3 שנים, אשר תסתיימנה ביום 2 באוגוסט 2023.

רובעברנגדנגד
√לא55.73מיוחד

הפניקס1681
11099667611742.2614/06/20ויתניה בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
6. הארכת הסכם לקבלת שירותים עם מר משה גולדברג-כידון, אחיו של מר מרדכי (מודי) גולדברג-כידון, מבעלי

השליטה בחברה ודירקטור בה, כמנהל מתחם חוף מגדל, לתקופה של שלוש שנים, אשר תסתיימנה ביום 2
באוגוסט 2023.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

נפטא חברה



הפניקס1682
פנסיה

ישראלית לנפט
בע"מ

64301523130670.1515/06/20
14:00

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.שנתית

הפניקס1683
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית14:00
רובעברבעדבעדהחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

√לארגיל

הפניקס1684
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1685
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברהשנתית14:00
√לארגיל

הפניקס1686
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

שנתית14:00
5. מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו

כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס-2000

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1687
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

שנתית14:00
6. אישור התקשרות ישראמקו אינק. בהסכם עם חברה זרה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר

דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ייעוץ וניהול, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1
ביוני 2020, והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון

רובעברבעדבעד
√לא69.22מיוחד

הפניקס1688
פנסיה

נפטא חברה
ישראלית לנפט

בע"מ
64301523130670.1515/06/20

שנתית14:00
7. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר ערן לנדנר למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1

בינואר 2020, וכן אישור ההצעה הפרטית המהותית והענקת האופציות למר ערן לנדנר, והכל כמפורט בסעיף 1.7
לדוח הזימון

רובעברבעדבעד
√לא93.02מיוחד

הפניקס1689
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.6715/06/20בע"מ

מיוחדת15:00
1. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אסף טוכמאיר
בלבד, להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה באמצעות אסף טוכמאיר, בתנאים המפורטים בסעיפים 1.2 ו-1.4

לדוח הזימון המצורף לדוח זה (להלן: "דוח הזימון").
רובעברבעדבעד

√לא50.84מיוחד

הפניקס1690
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.6715/06/20בע"מ

מיוחדת15:00
2. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר ברק רוזן בלבד,
להעמדת שירותו מנכ"לות חברה באמצעות ברק רוזן בתפקיד מנכ"ל החברה, בתנאים המפורטים בסעיפים 1.3 ו-

1.4 לדוח הזימון.
רובעברבעדבעד

√לא50.86מיוחד

הפניקס1691
פנסיה

ישראל קנדה (ט.ר)
4340199819850.6715/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה, כמפורט בסעיף 9.1.3 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא50.7מיוחד

הפניקס1692
פנסיה

אידיבי חברה
7980154196938.20.6016/06/20לפתוח בע"מ

12:30
אג"ח

התייעצות

1. רקע: א. על אף פניות חוזרות ונשנות לחברה, על מנת שזו תשלם את כל התשלומים שעליה לשלם בגין שכר
טרחת הנאמן ושלוחי הנאמן בגין שנת 2019, למרבה הצער, נכון למועד זה לא שילמה החברה את מלוא

התשלומים לטובת שכר הנאמן ושלוחיו (עורכי הדין ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'', נציגות מחזיקי אגרות
החוב- מר עופר גזית , היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב- פרופ'' אהרון (רוני) עפר). סכום שכר הטרחה

לנאמן ושלוחיו בגין שנת 2019 בתוספת כרית להוצאות עתידיות, עומד על סך 750,000₪ ("שכר הנאמן ושלוחיו").
פניית הנאמן לחברה מיום 31.5.20 ועמדת החברה כפי שהועברה לנאמן במכתב מיום 2.6.2020, מצ"ב כ- נספח א''
לזימון זה. ב. לאור סירוב החברה לשלם את שכר הנאמן ושלוחיו בגין שנת 2019 ובהתאם לקבוע בשטר הנאמנות,
מתוך סכום הריבית הקרובה אשר תעביר החברה לחברה רישומים לצורך תשלום למחזיקי אגרות החוב, יקוזז שכר

הנאמן ושלוחיו וישולם לנאמן ושלוחיו בגין השכר של שנת 2019. מובהר, כי אין בקיזוז האמור כדי לפטור את
החברה מחובתה לשאת בתשלום שכר הנאמן ושלוחיו, בהתאם להוראות הדין ושטר הנאמנות. ג. לאור האמור,

מכונסת אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו על

√לאדיוןדיוןדיון

הפניקס1693
פנסיה

קבוצת אחים
2080176834130.2616/06/20נאוי בע"מ

מיוחדת15:00

1. מוצע לאשר את הכללתם של הדירקטורים, ה"ה אפרים אברהם, יו"ר דירקטוריון החברה, גדעון (גידי) אלטמן,
דירקטור חיצוני בחברה, שרה גאני, דירקטורית חיצונית בחברה ויצחק פיינגולד דירקטור בלתי תלוי בחברה,
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 1 במאי 2020 וכן

בפוליסות ביטוח עתידיות בהתאם למדיניות התגמול של החברה. יודגש, כי תנאי הביטוח זהים לאלו של כל
נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1694
פנסיה

אידיבי חברה
7980337606862.51.6016/06/20לפתוח בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות

1. עדכון מאת נציגי החברה בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום
18.5.2020, בין היתר, בדבר טיוטת הצעה מבעלת השליטה למחזיקי אג"ח (סדרות ט', יד' ו- טו') שפורסמה ביום

4.6.2020 (מס' אסמכתה 2020-01-050134).
√לאדיוןדיוןדיון

הפניקס1695
פנסיה

אידיבי חברה
7980337606862.51.6016/06/20לפתוח בע"מ

15:00
אג"ח

התייעצות
עדכון מאת היועצים הכלכליים והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד

√לאדיוןדיוןדיוןאסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום 18.5.2020.

הפניקס1696
פנסיה

אידיבי חברה
7980337606862.51.6016/06/20לפתוח בע"מ

15:00
אג"ח

√לאדיוןדיוןדיון3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות

הפניקס1697
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019שנתית16:00

הפניקס1698
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

שנתית16:00
2. לחדש את מינויו כדירקטור בחברה של מר סלאח סעאבנה, אשר מכהן כיום כדירקטור בחברה, וזאת עד לתום
האסיפה השנתית השניה שתתקיים לאחר אסיפה זו, בהתאם להוראות תקנה 101 לתקנון ההתאגדות של החברה

(להלן: "תקנון החברה") ובכפוף להוראות סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה המצורף בזאת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1699
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

שנתית16:00
3. למנות את הגב' ברוריה גרוס - פרושנסקי, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית
השנייה שתתקיים לאחר אסיפה זו, בהתאם להוראות תקנה 101 לתקנון החברה ובכפוף להוראות סעיף 2.5 לדוח

זימון האסיפה המצורף בזאת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1700
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

שנתית16:00
4. למנות את מר אריק שטיינברג, כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית השנייה שתתקיים לאחר
אסיפה זו, בהתאם להוראות תקנה 101 לתקנון החברה ובכפוף להוראות סעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה המצורף

בזאת.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1701
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

רובעברבעדבעד5. למנות את בריטמן אלמגור זוהר רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.שנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1702
פנסיה

הבורסה לניע
115902900.3016/06/20בתא

שנתית16:00

6. לאשר מענק בשיקול דעת למר אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון החברה, בגין מדדים איכותיים שנקבעו מראש
במסגרת תכנית התגמול של החברה לשנים 2018 עד 2020, בסך השווה ל- 3 פעמים התמורה החודשית (כהגדרתה
בדוח זימון האסיפה המצורף בזאת), המסתכם לכ- 154 אלפי ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה

המצורף בזאת.

רובעברבעדבעד
√לארגיל



הפניקס1703
פנסיה

סינאל מלל פייווי
בע"מ

10849532062871.3817/06/20
11:00

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019שנתית

הפניקס1704
פנסיה

סינאל מלל פייווי
10849532062871.3817/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקריםשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1705
פנסיה

סינאל מלל פייווי
10849532062871.3817/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר, כדירקטור בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1706
פנסיה

סינאל מלל פייווי
10849532062871.3817/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של גב' לימור מגן תלם, כדירקטורית בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1707
פנסיה

סינאל מלל פייווי
10849532062871.3817/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של גב' אסתר בוגנים, כדירקטורית בחברהשנתית11:00
√לארגיל

הפניקס1708
פנסיה

לוינשטין נכסים
11190809616050.1117/06/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019מיוחדת14:00

הפניקס1709
פנסיה

לוינשטין נכסים
11190809616050.1117/06/20בע"מ

2. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאהמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדשל החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

הפניקס1710
פנסיה

לוינשטין נכסים
11190809616050.1117/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. אישור תיקון תקנוןמיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס1711
פנסיה

לוינשטין נכסים
11190809616050.1117/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוחמיוחדת14:00
√לא95.29מיוחד

הפניקס1712
1105543181017.20.6317/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון
שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: -2020-01

061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון
שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות.

החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של
החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות

אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב
הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא96.31מיוחד

הפניקס1713
1106046139312.50.9917/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו של 75% מסך
המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם

להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר
הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה

זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל
המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה

תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג'
ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו

החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה
בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9

להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא96.97מיוחד

הפניקס1714
1115823260442.10.4417/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מסך
המשתתפים בהצבעה) לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה

על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות
שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל
שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים

הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם
על ידי מחזיקי אגרות החוב של כלל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'.

ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו
כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף זה

כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור,
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא98.94מיוחד

הפניקס1715
1121326196271.30.8017/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון
שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: -2020-01

061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון
שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות.

החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של
החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות

אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב
הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.97מיוחד

הפניקס1716
113479010890211.2817/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון
שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: -2020-01

061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון
שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות.

החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של
החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות

אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב
הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא98.72מיוחד



הפניקס1717
1138882246619.10.0917/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון
שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: -2020-01

061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון
שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות.

החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של
החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות

אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב
הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.39מיוחד

הפניקס1718
1143361194591.90.0217/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

אג"ח23:30

1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון
שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: -2020-01

061104), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון
שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות.

החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב כלל סדרות אגרות החוב של
החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות

אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב
הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7

לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לא99.08מיוחד

הפניקס1719
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד1. אישור הסכם לתיקון הסכם רישיון ובהסכם פשרה בקשר עם הליך משפטישנתית12:00
√לא99.95מיוחד

הפניקס1720
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

רובעברנגדנגד2. אישור התקשרות בהסכם שירותים עם חברה בשליטת ד"ר שי מרצקי, בעל השליטה בחברהשנתית12:00
√לא90.41מיוחד

הפניקס1721
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

רובעברנגדנגד3. אישור התקשרות בהסכם שירותים עם חברה בשליטת מר יוסף רויך, יו"ר דירקטוריון החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1722
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

רובעברנגדנגד4. מינוי מחדש של ד"ר שי מרצקי כדירקטור בחברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1723
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

5. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריוןשנתית12:00
רובעברבעדבעדלקבוע את שכרם.

√לארגיל

הפניקס1724
פנסיה

בונוס ביוגרופ
4850113810720.2618/06/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון6. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנים 2019, 2019שנתית12:00

הפניקס1725
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכול

רובעברבעדבעדכמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1726
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה

רובעברבעדבעדנוספת, הכול כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1727
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכול כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 2.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1728
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכול

√לאל.רדיוןדיוןדיוןכמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.

הפניקס1729
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר

רובעברבעדבעדשל החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הכול כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
√לארגיל

הפניקס1730
פנסיה

תדיראן הולדינגס
2580129452112.1318/06/20בע"מ

15:00
שנתית

ומיוחדת
6. אישור התקשרותה של החברה (באמצעות חברת בת) עם הגב' ירדן ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה,

רובעברבעדבעדלתפקיד מנהלת חדשנות בחברה, הכול כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
√לא90.59מיוחד

הפניקס1731
פנסיה

סקורפיו נדל"ן
1113398018/06/20בע"מ (מחוקה)

15:30
אג"ח

התייעצות

1.1 עדכון והתייעצות בנוגע למכתבים ששלחה החברה לנאמן ביום 9.6.2020 וביום 14.6.2020, המצ"ב כ- נספח א'
לזימון זה ובנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם. 1.2 דיון בנושאים

נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

הפניקס1732
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר יאיר שלהב
√לארגיל

הפניקס1733
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
2. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

למנות את מר תמיר פוליקר.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס1734
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר אלון לוי.
√לארגיל

הפניקס1735
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
4.. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברבעדלמנות את מר וני מליניאק.
√לארגיל

הפניקס1736
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
5. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברלמנות את מר גיא אליאס.
√לארגיל

הפניקס1737
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
6. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את גב'''' נועה שחם.
√לארגיל

הפניקס1738
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
7. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר ניר נצר
√לארגיל

הפניקס1739
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
8. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את ..גב'''' חנה מזל )מלי( מרגליות
√לארגיל

הפניקס1740
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
9. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר גיא דסה
√לארגיל

הפניקס1741
1105535116621.6618/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
10. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברלמנות את מר רון הדסי.
√לארגיל



1742
הפניקס
1105535116621.66קרדן אן.וי.פנסיה

18/06/20
23:00

אג"ח
נדחית

11. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:
לא עברלמנות את .מר שמוליק חיבל

רוב
√לארגיל

הפניקס1743
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר יאיר שלהב
√לארגיל

הפניקס1744
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
2. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

למנות את מר תמיר פוליקר.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס1745
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר אלון לוי.
√לארגיל

הפניקס1746
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
4.. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברבעדלמנות את מר וני מליניאק.
√לארגיל

הפניקס1747
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
5. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברלמנות את מר גיא אליאס.
√לארגיל

הפניקס1748
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
6. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את גב'''' נועה שחם.
√לארגיל

הפניקס1749
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
7. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר ניר נצר
√לארגיל

הפניקס1750
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
8. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את ..גב'''' חנה מזל )מלי( מרגליות
√לארגיל

הפניקס1751
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
9. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את מר גיא דסה
√לארגיל

הפניקס1752
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
10. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברלמנות את מר רון הדסי.
√לארגיל

הפניקס1753
1113034133832.44.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
11. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'''') ו- (סדרה ב''''+ ב''''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את .מר שמוליק חיבל
√לארגיל

הפניקס1754
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת מר יאיר שלהב
√לארגיל

הפניקס1755
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
2. 1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

למנות את מר תמיר פוליקר.

הורד
מסדר
היום

רוב
√לארגיל

הפניקס1756
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת מר אלון לוי.
√לארגיל

הפניקס1757
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
4.. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובעברבעדאת מר וני מליניאק.
√לארגיל

הפניקס1758
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
5. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובעבראת מר גיא אליאס.
√לארגיל

הפניקס1759
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
6. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת גב'' נועה שחם.
√לארגיל

הפניקס1760
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
7. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת מר ניר נצר
√לארגיל

הפניקס1761
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
8. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת ..גב'' חנה מזל )מלי( מרגליות
√לארגיל

הפניקס1762
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
9. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות

רובלא עבראת מר גיא דסה
√לארגיל

הפניקס1763
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
10. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובעברלמנות את מר רון הדסי.
√לארגיל

הפניקס1764
11432704.4318/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

23:00
אג"ח

נדחית
11. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה:

רובלא עברלמנות את .מר שמוליק חיבל
√לארגיל

הפניקס1765
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 ולשנת 2019שנתית12:00

הפניקס1766
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברבעדבעד2. אישור הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1767
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברבעדבעד3. אישור הארכת הכהונה של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1768
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברבעדבעד4. אישור הארכת הכהונה של מר ערן גורן כדירקטור בחברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1769
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברנגדנגד5. אישור הארכת הכהונה של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברהשנתית12:00
√לארגיל

הפניקס1770
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברבעדבעד6. התקשרות בהסכם מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי משרהשנתית12:00
√לא100מיוחד



הפניקס1771
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

12:00
רובעברבעדבעד7. אישור הארכת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב ברונפלדשנתית

מיוחד
√לא100

הפניקס1772
פנסיה

די.אן.איי
ביומדיקל

סולושינס בע"מ
1103852340360.7721/06/20

רובעברבעדבעד8. בכפוף לאישור נושא מס' 5 לדוח זימון האסיפה, אישור הקצאת מניות החברה למר זאב ברונפלדשנתית12:00
√לא100מיוחד

הפניקס1773
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

שנתית15:00

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של
החברה ליום 31 בדצמבר 2019, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019, פרק תיאור עסקי התאגיד

ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 7 באפריל 2020 מס' אסמכתא -2020-01
037527 (להלן: "דוח תקופתי 2019").

√לאל.רדיוןדיוןדיון

הפניקס1774
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מוצע למנות מחדש את מר נתנאל לורנצי (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1775
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד3. מוצע למנות מחדש את מר אמיר אריאל, כדירקטור בדירקטוריון החברה (דב"ת).שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1776
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד4. מוצע למנות מחדש את מר ירון קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1777
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד5. מוצע למנות מחדש את עמית חלפון PKF כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו.שנתית15:00
√לארגיל

הפניקס1778
פנסיה

דקמא קפיטל
1116177257522.8421/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד6. מוצע למנות מחדש את הגב' מיכל גור, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה (לתקופת כהונה שניה).שנתית15:00
√לא99.96מיוחד

הפניקס1779
פנסיה

הום סנטר (עשה
זאת בעצמך)

בע"מ
37800389.7522/06/20

09:30
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. . דיווח על ידי החברה.התייעצות

הפניקס1780
10921621.1222/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחוב לשם הגנה על זכויותיהם.

הפניקס1781
10921621.1222/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.נדחית

הפניקס1782
10927744.1722/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחוב לשם הגנה על זכויותיהם.

הפניקס1783
10927744.1722/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.נדחית

הפניקס1784
10939390.9122/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

נדחית
1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהחוב לשם הגנה על זכויותיהם.

הפניקס1785
10939390.9122/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

14:00
אג"ח

√לאל.רדיוןדיוןדיון2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.נדחית

הפניקס1786
פנסיה

קנביט
פארמסוטיקלס

בע"מ
10843672447191.2622/06/20

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2019 כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.מיוחדת15:30

הפניקס1787
פנסיה

קנביט
פארמסוטיקלס

בע"מ
10843672447191.2622/06/20

רובעברבעדבעד2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:30
√לארגיל

הפניקס1788
פנסיה

קנביט
פארמסוטיקלס

בע"מ
10843672447191.2622/06/20

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של פרופ' יצחק אשכנזי כדירקטור בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.מיוחדת15:30
√לארגיל

הפניקס1789
פנסיה

קנביט
פארמסוטיקלס

בע"מ
10843672447191.2622/06/20

רובעברנגדנגד4. מתן כתב פטור ושיפוי למר אלי אדמוני כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.מיוחדת15:30
√לארגיל

הפניקס1790
פנסיה

חברה לנכסים
69901721312200.1123/06/20ולבנין בע"מ

1. אישור התקשרות בהסכם לרכישת יתרת ההחזקות ב- IDB Group USA Investments Inc מאידיבי חברהמיוחדת15:00
רובלא עברנגדנגדלפתוח בע"מ

√לא91.41מיוחד

הפניקס1791
108412874214400.1223/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2019ומיוחדת

הפניקס1792
108412874214400.1223/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקרומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1793
108412874214400.1223/06/20קבוצת דלק בע"מפנסיה

15:00
שנתית

רובעברבעדבעד3. תיקון תקנון החברה – שינוי בהון הרשום של החברהומיוחדת
√לארגיל

הפניקס1794
פנסיה

אגוד הנפקות
1154764423870.40.2723/06/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנותאג"ח15:00

הפניקס1795
פנסיה

אגוד הנפקות
1154764423870.40.2723/06/20בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה י) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1796
73902224154360.4223/06/20אלקטרה בע"מפנסיה

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1797
73902224154360.4223/06/20אלקטרה בע"מפנסיה

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

1. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי – [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 50% ממספר הקולות



הפניקס1798
פנסיה

אידיבי חברה
לפתוח בע"מ

7980337616361.21.6023/06/20
16:00

המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי.בוטלה
מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.1 לזימון כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את

האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

רוב
רגיל

√לא

הפניקס1799
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןהצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019מיוחדת14:00

הפניקס1800
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרמיוחדת14:00
√לארגיל

הפניקס1801
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

3. מינוי מחדש של הגב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

√לארגיל

הפניקס1802
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

4. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

√לארגיל

הפניקס1803
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

5. מינוי מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועדמיוחדת14:00
רובעברבעדבעדלתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

√לארגיל

הפניקס1804
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

מיוחדת14:00
6. מינוי מחדש של הגב' יודפת הראל בוכריס כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד
כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד

המינוי
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1805
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד7. מינוי הגב' יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספתמיוחדת14:00
√לא99.99מיוחד

הפניקס1806
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד8. אישור כהונת מר גבריאל רוטר בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברותמיוחדת14:00
√לא64.76מיוחד

הפניקס1807
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד9. עדכון מדיניות התגמול של החברהמיוחדת14:00
√לא62.26מיוחד

הפניקס1808
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד10. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גבריאל רוטרמיוחדת14:00
√לא62.77מיוחד

הפניקס1809
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד11. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אסתר רוטרמיוחדת14:00
√לא65.5מיוחד

הפניקס1810
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד12. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון רוטרמיוחדת14:00
√לא62.26מיוחד

הפניקס1811
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד13. עדכון תנאי הסף לקבלת מענק עבור מר גביזון, מנכ"ל קבוצת חברות הודיסמיוחדת14:00
√לא64.76מיוחד

הפניקס1812
פנסיה

קסטרו מודל
2800164632691.9524/06/20בע"מ

רובעברבעדבעד14. אישור תנאי כהונתו של מר סבסטיאן קרפ בתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברהמיוחדת14:00
√לא99.99מיוחד

הפניקס1813
פנסיה

דה זראסאי גרופ
11475602155640.4224/06/20לטד

√לאל.רדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1814
פנסיה

דה זראסאי גרופ
11475602155640.4224/06/20לטד

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה ד) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1815
פנסיה

אמ.ג'י.ג'י
1155795232317.20.4224/06/20(בי.וי.אי) לימיטד

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1816
פנסיה

אמ.ג'י.ג'י
1155795232317.20.4224/06/20(בי.וי.אי) לימיטד

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1817
פנסיה

אנלייט אנרגיה
7200116131058.97.7324/06/20מתחדשת בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1818
פנסיה

אנלייט אנרגיה
7200116131058.97.7324/06/20מתחדשת בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה ה') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1819
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

שנתית16:00
To re-elect the following persons to the Board of Directors, each to serve until the next Annual General .1
Meeting of shareholders: Shai Novik, Abraham Havron, Gil Hart, Baruch Halpert, Michel Habib, Sangwoo

.Lee and Bernhard Kirschbaum
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1820
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

To approve an amendment to the chairman agreement between the Company and A.S. Novik, in the .2שנתית16:00
.form attached hereto as Exhibit Aנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1821
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

To approve an amended and restated Compensation Policy for Executives and Directors in the form .3שנתית16:00
.attached as Exhibit Bנגדנגד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1822
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

To approve a form of Indemnification Agreement to be entered into by the Company with its current .4שנתית16:00
.and future Office Holders, in the form attached as Exhibit Cרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1823
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

שנתית16:00
To reappoint BKR Yarel &amp; Partners CPA, the Company’s auditors for the year ending December .5
31, 2020, as the Company’s auditors and to authorize the Audit Committee of the Board of Directors to

.fix the compensation of said auditors in accordance with the scope and nature of their services
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1824
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

To review the Company’s Annual Report and financial statements for the year ended December 31, .6שנתית16:00
.2019, and to transact such other business as may properly come before the Meetingרובדיוןדיוןדיון

√לארגיל

הפניקס1825
115899700.4624/06/20אנלייבקספנסיה

רובדיוןדיוןדיוןManagement will also be giving a presentation on the Company’s current business plans .7.שנתית16:00
√לארגיל



הפניקס1826
פנסיה

אופקו הלת',
אינק

112954340367610.1625/06/20
10:00

רובעברנגדנגדTo elect as director Phillip Frost, M.D .1שנתית
רגיל

√לא

הפניקס1827
פנסיה

אופקו הלת',
אינק

112954340367610.1625/06/20
10:00

רובעברנגדנגדTo elect as director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA .2שנתית
רגיל

√לא

הפניקס1828
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director Steven D. Rubin .3שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1829
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברבעדבעדTo elect as director Robert S. Fishel, M.D .4.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1830
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard M. Krasno, Ph.D .5שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1831
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard A. Lerner, M.D .6.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1832
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director John A. Paganelli .7.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1833
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director Richard C. Pfenniger, Jr .8.שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1834
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

רובעברנגדנגדTo elect as director Alice Lin-Tsing Yu, M.D., Ph.D .9..שנתית10:00
√לארגיל

הפניקס1835
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

To approve a non-binding advisory resolution regarding the compensation paid to the Company’s .10שנתית10:00
;(”named executive officers (“Say on Payרובעברנגדנגד

√לארגיל

הפניקס1836
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the Company’s independent registered public .11שנתית10:00
accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2020; andרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1837
פנסיה

אופקו הלת',
112954340367610.1625/06/20אינק

To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any .12שנתית10:00
.adjournments thereofלאל.רדיוןדיוןדיון√

הפניקס1838
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.4125/06/20בע"מ

12:00
מיוחדת
בוטלה

1. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה
הכללית

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1839
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.4125/06/20בע"מ

12:00
מיוחדת
רוב2. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתבוטלה

√לאמיוחד

הפניקס1840
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.4125/06/20בע"מ

12:00
מיוחדת
בוטלה

3. מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור
האסיפה הכללית

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1841
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.4125/06/20בע"מ

12:00
מיוחדת
בוטלה

4. מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד
אישור האסיפה הכללית

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1842
פנסיה

סלע קפיטל נדל"ן
110964414802752.4125/06/20בע"מ

12:00
מיוחדת
רוב5. מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכלליתבוטלה

√לאמיוחד

הפניקס1843
1099787154331.1925/06/20מיקרונט בע"מפנסיה

1. אישור איחוד הון המניות של החברה, הפחתת ערכן הנקוב של המניות, הגדלת הון המניות הרשום ותיקון תקנוןמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

הפניקס1844
1099787154331.1925/06/20מיקרונט בע"מפנסיה

2. – אישור תיקון התקשרות הסכם הלוואה המירה קודמת ואישור התקשרות בהסכם הלוואה המירה חדשה, ביןמיוחדת13:00
.MICT -בעלת השליטה בחברה, וכן אישור הקצאה פרטית חריגה ל ,("MICT, INC. ("MICT רובלא עברנגדנגדהחברה לבין

√לא98.85מיוחד

הפניקס1845
1099787154331.1925/06/20מיקרונט בע"מפנסיה

רובעברבעדבעד3. מתן התחייבות לשיפוי למר דוד לוקץ, דירקטור בחברהמיוחדת13:00
√לא67.17מיוחד

הפניקס1846
32301485161390.9925/06/20מליסרון בע"מפנסיה

מיוחדת14:00
1. לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתית של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע

בסעיף 30 למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 100 אלפי
דולר ארה"ב לסכום של 200 אלפי דולר ארה"ב, והכל כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

רובעברבעדבעד
√לא99.99מיוחד

הפניקס1847
פנסיה

הבינלאומי
הראשון הנפקות

בע"מ
1151000025/06/20

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1848
פנסיה

הבינלאומי
הראשון הנפקות

בע"מ
1151000025/06/20

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה כד) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך

הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1849
פנסיה

מזרחי טפחות
חברה להנפקות

בע"מ
2310266025/06/20

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1850
פנסיה

מזרחי טפחות
חברה להנפקות

בע"מ
2310266025/06/20

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 48) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך

הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1851
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0225/06/20לוגיסטיים בע"מ

1. אישור המשך התקשרות עם מר אסף פרידנזון במשרה מלאה כמשנה למנהל הכללי של החברה ושל חברת בתמיוחדת16:00
רובעברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים שתתחיל ביום 1.6.2020 ותסתיים ביום 31.5.2023 וקביעת שכרו

√לא98.02מיוחד

הפניקס1852
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the .1שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1853
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next .2שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1854
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the .3שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1855
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Re-election of Ms. Dafna Gruber as a director of the Company to hold office until the close of the next .4שנתית17:00
.annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

√לארובעברבעדבעדRe-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the Company to hold office until the close .5שנתית108455725225182.2825/06/20נובה מכשיריהפניקס1856



רגילof the next annual general meeting.17:00מדידה בע"מפנסיה

הפניקס1857
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Re-election of Ms. Zehava Simon as a director of the Company to hold office until the close of the .6שנתית17:00
.next annual general meetingרובעברבעדבעד

√לארגיל

1858
הפניקס
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.28מדידה בע"מ

25/06/20
שנתית17:00

Election of Mr. Eitan Oppenhaim as a director of the Company to hold office until the close of the .7
.next annual general meetingעברבעדבעד

רוב
√לארגיל

הפניקס1859
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief .8שנתית17:00
.Executive Officer of the Companyרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1860
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

שנתית17:00
Approval of an amendment to the Company’s compensation policy for directors and officers to .9

increase the maximum permitted annual premium for the Company’s D&amp;O insurance and
.ratification of the purchase of the Company’s D&amp;O insurance policy

בעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

הפניקס1861
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

רובעברבעדבעדApproval of amendments to the memorandum and articles of association of the Company .10.שנתית17:00
√לארגיל

הפניקס1862
פנסיה

נובה מכשירי
108455725225182.2825/06/20מדידה בע"מ

שנתית17:00
Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of .11
Ernest &amp; Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of

.the next annual general meeting
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1863
פנסיה

מנורה מבטחים
1143411279014.11.1028/06/20גיוס הון בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1864
פנסיה

מנורה מבטחים
1143411279014.11.1028/06/20גיוס הון בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה ה) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1865
פנסיה

מנרב אחזקות
1550078119813.11.1128/06/20בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1866
פנסיה

מנרב אחזקות
1550078119813.11.1128/06/20בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא

והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1867
פנסיה

הפועלים הנפקות
1940626028/06/20בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1868
פנסיה

הפועלים הנפקות
1940626028/06/20בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה יט) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך

הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1869
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018 ו-2019ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים האמורות הכולל גםשנתית16:00
√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.

הפניקס1870
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד2. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן דוד פרידנזוןשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1871
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד3. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן רמי פרידנזוןשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1872
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד4. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן גדעון אלטמןשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1873
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד5. חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן ירון הרמןשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1874
פנסיה

פרידנזון שירותים
1102219962980.0128/06/20לוגיסטיים בע"מ

רובעברבעדבעד6. הארכת כהונתם של רואי החשבון המבקרים של החברהשנתית16:00
√לארגיל

הפניקס1875
פנסיה

אנליסט
אי.אמ.אס.-
שרותי ניהול

השקעות בע"מ

10806132163390.9329/06/20
רובעברבעדבעד1. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר אהוד שילוני, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברהמיוחדת11:00

√לא99.77מיוחד

הפניקס1876
פנסיה

אנליסט
אי.אמ.אס.-
שרותי ניהול

השקעות בע"מ

10806132163390.9329/06/20
רובעברבעדבעד2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר שמואל לב, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברהמיוחדת11:00

√לא99.77מיוחד

הפניקס1877
פנסיה

אנליסט
אי.אמ.אס.-
שרותי ניהול

השקעות בע"מ

10806132163390.9329/06/20
רובעברבעדבעד3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר אהוד שילוני, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברהמיוחדת11:00

√לא65.96מיוחד

הפניקס1878
פנסיה

אנליסט
אי.אמ.אס.-
שרותי ניהול

השקעות בע"מ

10806132163390.9329/06/20
רובעברבעדבעד4. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר שמואל לב, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברהמיוחדת11:00

√לא65.96מיוחד

הפניקס1879
פנסיה

הפועלים הנפקות
1940600029/06/20בע"מ

√לאדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.אג"ח15:00

הפניקס1880
פנסיה

הפועלים הנפקות
1940600029/06/20בע"מ

אג"ח15:00
2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה יח) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך

הקולות של מחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים המשתתפים בהצבעה.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רוני מליניאק לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.), בדירקטוריון
החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 1 לכתב ההצבעה. להלן מס'' הבהרות בקשר



הפניקס1881
110553510412.51.6629/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה
א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים

המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+
ב''ח.ש.), בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה.

ג. אפשר שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה,
לאחר שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של

מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון

רובלא עברבעד
√לארגיל

הפניקס1882
110553510412.51.6629/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

2. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר גיא אליאס לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 2 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ

רובעבר
√לארגיל

הפניקס1883
110553510412.51.6629/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רון הדסי לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 3 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס1884
1113034135790.94.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רוני מליניאק לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.), בדירקטוריון
החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 1 לכתב ההצבעה. להלן מס'' הבהרות בקשר

עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה
א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים

המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+
ב''ח.ש.), בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה.

ג. אפשר שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה,
לאחר שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של

מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון

רובלא עברבעד
√לארגיל

הפניקס1885
1113034135790.94.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

2. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר גיא אליאס לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 2 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ

רובעבר
√לארגיל

הפניקס1886
1113034135790.94.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רון הדסי לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 3 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצו

רובלא עבר
√לארגיל

הפניקס1887
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their respective .1שנתית16:00
successors shall have been duly elected and qualified; Zami Abermanרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1888
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .2שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Israel Ben-Yoramרובלא עברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1889
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .3שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Isaac Braunרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1890
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .4שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Mark Germainרובעברבעדבעד

√לארגיל



הפניקס1891
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .5שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Moria Kwiatרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1892
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .6שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Nachum Rosmanרובלא עברבעדבעד

√לארגיל

1893
הפניקס
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.43תרפיוטיקס אינק.

29/06/20
שנתית16:00

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .7
respective successors shall have been duly elected and qualified; Doron Shorrerעברבעדבעד

רוב
√לארגיל

הפניקס1894
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

To elect eight directors to serve until the next annual meeting of stockholders and until their .1 .8שנתית16:00
respective successors shall have been duly elected and qualified; Yaky Yanayרובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1895
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

שנתית16:00
To ratify the selection of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, a member of Ernst &amp; Young .2 .9

Global, as independent registered public accounting firm of the Company for the fiscal year ending June
;30, 2020

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1896
פנסיה

פלוריסטם
11217303159840.4329/06/20תרפיוטיקס אינק.

שנתית16:00
To approve an amendment to the Articles of Incorporation of the Company to increase the .3 .10

number of authorized shares of Common Stock from thirty million (30,000,000) shares, par value $0.00001
per share to sixty million (60,000,000) shares, par value $0.00001 per share

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1897
11432704.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

1. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רוני מליניאק לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.), בדירקטוריון
החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 1 לכתב ההצבעה. להלן מס'' הבהרות בקשר

עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה
א'') ו- (סדרה ב''+ ב''ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים

המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'') ו- (סדרה ב''+
ב''ח.ש.), בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה.

ג. אפשר שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה,
לאחר שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של

מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה
להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון

בעד
נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

הפניקס1898
11432704.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

2. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר גיא אליאס לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 2 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ

רובעבר
√לארגיל

הפניקס1899
11432704.4429/06/20קרדן אן.וי.פנסיה

אג"ח16:00

3. בחירת דירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) במשותף נוסח ההחלטה: למנות
את מר רון הדסי לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.), בדירקטוריון

החברה. קורות החיים של המועמד והצעת מועמדותו מצ"ב כ- נספח 3 לכתב ההצבעה. להלן מס' הבהרות בקשר
עם ההחלטה: א. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה (על תתי סעיפיו), תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.) יחדיו, באופן מצרפי והמועמד אשר יקבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים
המפרטים בסעיפים 1-3 להלן, יבחר לכהן כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'+ ב'ח.ש.),
בדירקטוריון החברה. ב. ההצבעה בכתב הצבעה זה הינה למינוי המועמד לתפקיד דירקטור בלבד בחברה. ג. אפשר
שהדירקטור הנבחר ימונה בעתיד לדירקטור אקזקיוטיבי בהתאם לדין ההולנדי, ואף לתפקיד ניהול החברה, לאחר

שיושלם, ככל שיושלם הסדר חוב נוסף בין החברה למחזיקי אגרות החוב. מינוי זה יובא בעתיד להצבעה של
מחזיקי אגרות החוב. ד. מסתמן שהיקף המשרה הניהולי לא יצריך משרה מלאה. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצו

נבחרה
חלופה
אחרת

רוב
√לארגיל

הפניקס1900
109216230/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

12:00
אג"ח

התייעצות
1 עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע

√לאדיוןדיוןדיוןלמצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם.

הפניקס1901
109277430/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

12:00
אג"ח

התייעצות
1 עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע

√לאדיוןדיוןדיוןלמצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם.

הפניקס1902
109393930/06/20אס.פי.סי אל-עדפנסיה

12:00
אג"ח

התייעצות
1. עדכון ודיון והתייעצות דיון, 22.6.2020 וביום 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1

√לאדיוןדיוןדיוןבנוגע למצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם

הפניקס1903
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

√לאדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2019שנתית13:00

הפניקס1904
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון דלוייט ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברהשנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1905
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד3. למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברהשנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1906
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד4. למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברהשנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1907
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד5. למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברהשנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1908
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד6. למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברהשנתית13:00
√לארגיל

הפניקס1909
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברנגדנגד7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברהשנתית13:00
√לארגיל

רוב30/06/20אבגול תעשיותהפניקס



√לארגילעברבעדבעד8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברהשנתית1953110095711301040.9613:00 בע"מפנסיה1910

הפניקס1911
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד9. לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברהשנתית13:00
√לא61.28מיוחד

הפניקס1912
פנסיה

אבגול תעשיות
1953110095711301040.9630/06/20 בע"מ

רובעברבעדבעד10. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרהשנתית13:00
√לארגיל

1913
הפניקס
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.56הולדינגס 1 בע"מ

30/06/20
√לאל.רדיוןדיוןדיוןסקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2019.שנתית14:00

הפניקס1914
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

שנתית14:00
2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה

שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

רובעברבעדבעד
√לארגיל

הפניקס1915
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

3. לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (יו"ר הדירקטוריון), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונהשנתית14:00
רובעברבעדבעדנוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1916
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

4. לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספתשנתית14:00
רובעברבעדבעדאשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1917
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

5. לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונהשנתית14:00
רובעברבעדבעדנוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1918
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

6. לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתייםשנתית14:00
רובעברבעדבעדבאסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1919
פנסיה

טיב טעם
1030102484695.5630/06/20הולדינגס 1 בע"מ

7. לאשר את מינויה מחדש של גב' חן חגי-כהן , כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשרשנתית14:00
רובעברבעדבעדתסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.

√לארגיל

הפניקס1920
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

√לאל.רדיוןדיוןדיוןדיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019שנתית14:30

הפניקס1921
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

שנתית14:30
2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר
לחברה לשנת 2020 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות

הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2019 (החלטה א' לדוח הזימון)
רובעברבעדבעד

√לארגיל

הפניקס1922
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון).שנתית14:30
√לארגיל

הפניקס1923
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

הפניקס1924
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

הפניקס1925
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

רובעברבעדבעד6. מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון)שנתית14:30
√לארגיל

הפניקס1926
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

7. אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020שנתית14:30
רובעברבעדבעדלמשך תקופה של שלוש שנים, (החלטה ג' לדוח המיידי).

√לא99.26מיוחד

הפניקס1927
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

8. אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020 למשךשנתית14:30
רובעברבעדבעדתקופה של שלוש שנים, (החלטה ד' לדוח המיידי).

√לא98.18מיוחד

הפניקס1928
פנסיה

אנרג'יקס-אנרגיות
112335529210021.2130/06/20מתחדשות בע"מ

9. אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת השליטה, אלוני חץ והארכתו לתקופה של 3שנתית14:30
רובעברבעדבעדשנים החל ביום 1.7.2020 (החלטה ה' לדוח המיידי)

√לא93.53מיוחד

הפניקס1929
פנסיה

אידיבי חברה
7980337550573.71.6030/06/20לפתוח בע"מ

18:30
אג"ח

התייעצות
1. עדכון מאת נציגי החברה ביחס למצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב

√לאדיוןהקודמת שהתקיימה ביום 16.6.2020.

הפניקס1930
פנסיה

אידיבי חברה
7980337550573.71.6030/06/20לפתוח בע"מ

18:30
אג"ח

התייעצות
2. דיווח מאת נציגי בעלת השליטה בחברה בדבר טיוטת הצעה למחזיקי אג"ח (סדרות ט', יד' ו- טו') שפורסמה

√לאדיוןביום 21.6.2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-055357) וכל עדכון לה, ככל שיפורסם.

הפניקס1931
פנסיה

אידיבי חברה
7980337550573.71.6030/06/20לפתוח בע"מ

18:30
אג"ח

התייעצות
3. דיווח מאת היועצים הכלכליים והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד

√לאדיוןאסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום 16.6.2020.

הפניקס1932
פנסיה

אידיבי חברה
7980337550573.71.6030/06/20לפתוח בע"מ

18:30
אג"ח

√לאדיון4. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.התייעצות


