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 כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברהבדבר דוח מיידי  הנדון:

 
תקנות ניירות ערך )דוחות "(, חוק החברות)להלן: " 1999-חוק החברות, תשנ"טלהוראות בהתאם 

)הודעה ומודעה  ותקנות החברות "(הדוחותתקנות )להלן: " 1970 –קופתיים ומיידים(, התש"ל ת

מתכבדת , 2000 -על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 (,"האסיפה")להלן:  החברהשל מניות האסיפה כללית מיוחדת של בעלי  על כינוס החברה להודיע

 כדלקמן:

 

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי משרדי החברה בב, 15:00, בשעה 2018במאי  28 23, 'בדתתקיים ביום האסיפה 

 , הרצליה פיתוח.11הפלדה 

 האסיפה םעל סדר יו .2

  .להלן 3פורט בסעיף כמ למנכ"ל החברה 2017בגין שנת  הענקת בונוסאישור 

 ההחלטה המוצעת ונוסח ההחלטה אודות פרטים .3

 רקע אודות ההחלטה המוצעת .3.1

( )להלן: 2017-01-056551)מס' אסמכתא:  4.7.2017תשקיף החברה מיום ערב פרסום  (א)

)להלן:  נושאי המשרה בחברהלהחברה מדיניות תגמול אימצה  ,"(התשקיף"

לנושאי המשרה הכולל  נקבע כי התגמולבמדיניות התגמול . 1"(ות התגמולמדיני"

ורכיבים משתנים  ,יהיה מורכב מרכיבים קבועים הכוללים שכר בסיס ותנאים נלווים

 הכוללים תגמול משתנה תלוי ביצועים ותגמול משתנה הוני. 

יורכב ול שיכמדיניות התגמול כי הבונוס  תקובע ,ן תגמול משתנה תלוי ביצועיםילעני

ידי דירקטוריון -כפי שיוגדר מראש עלרכיב התלוי ביעד עסקי ( 1) משלושה רכיבים:

התלוי במבחנים כמותיים רכיב ( 2; )מסכום הבונוס 20%-30%יהווה החברה, ואשר 

רכיב בשיקול דעת ( 3; )מסכום הבונוס 50%-60%שיהווה  "(,מדידהבונוס ה)להלן: "

 ם הבונוס.מסכו 20%שיהווה הדירקטוריון, 

ומשקלם מסך הבונוס  עוד נקבע במדיניות התגמול כי הרכיבים שאינם בשיקול דעת

מועד אישור הדוחות ליקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון עד  ,המשתנה

נקבע כי לגביה  2017שנת למעט לגבי  ,באההשנה העבור הכספיים לשנה הקודמת 
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רקטוריון של מדיניות התגמול. קביעה היעדים ומשקלם יקבעו מיד לאחר אישור הדי

 לא נעשתה.  אמורכ

לעניין תקרת הרכיב המשתנה במזומן, קובעת מדיניות התגמול כי תקרת הבונוס 

 משכורות חודשיות ברוטו עבור נושא המשרה. 6השנתי לא תעלה על 

-ו 15.3.2018להלן, בימים  )ג(על רקע זה, ולאור הנימוקים המפורטים בסעיף  (ב)

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )בהתאמה(, מתן בונוס למנכ"ל , 20.3.2018

באופן יחסי בהיקף המירבי שמאפשרת מדיניות התגמול, , 2017שנת בגין החברה, 

ברוטו  משכורות חודשיות 3, קרי: (25.6.2017)החל מיום  2017לתקופת כהונתו בשנת 

אלפי ש"ח הינו בהתאם לסמכות  48)מתוכו סכום של  ש"חאלפי  240בסך כולל של 

 .שיקול הדעת של ועדת התגמול והדירקטוריון(

הרי כקבוע במדיניות התגמול,  2017לגבי שנת לא נקבעו יעדים שלאור העובדה  (ג)

ם מסכו 20%בונוס שהינו מעבר לסמכות שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון )ה

לאישור האסיפה בהתאם כפוף מובא  ש"ח למנכ"ל החברהאלפי  192בסך , הבונוס(

  .להוראות חוק החברות

הענקת בונוס במזומן למנכ"ל בגובה של מובא בזאת לאישור האסיפה הכללית  (ד)(ג)

דעת השיקול ל שהוענק בהתאםבניכוי סכום הבונוס משכורות חודשיות ברוטו  1.5

 אלפי ש"ח(. 72)קרי: ועדת התגמול והדירקטוריון של 

 72 192בונוס בסך : "לאשר הענקת "(1החלטה מס' נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: " .3.2

 ".לדוח זה 3בסעיף כמפורט  ,מנכ"ל החברהמר ליעמי ויסמן, לש"ח  אלפי

 פרטים נוספים אודות ההחלטה המוצעת .3.3

הדוחות, להלן טבלה המציגה את  לשם הנוחות ובהתאם לתוספת השישית לתקנות (א)

שעל סדר  1מרכיבי הגמול השנתי של מר ליעמי ויסמן, בהנחה שתאושר החלטה מס' 

 :2(2017"ח, ובהתייחס לתקופת כהונתו בחברה בשנת היום )באלפי ש

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 תשלום  מענק שכר
 מבוסס 

 3מניות

 דמי 
 ניהול

 דמי 
 יעוץ

 דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

  אחר

 ליעמי
 ויסמן

 מנכ"ל
 החברה

100% - 663 1202404 - - - - - - - - 783903 
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. על כן, הנתונים האמורים בטבלה לעיל מציגים עלות 25.6.2017יצוין, כי המנכ"ל החל כהונתו ביום   
 שכר חצי שנתית.

לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון  ,אישרה האסיפה הכללית של החברה 8.3.2018ביום   3
 עדסחירים( הניתנים למימוש לכתבי אופציה )לא  112,770קה למנכ"ל החברה של הענ החברה,
, אשר ההוצאה בגינם "(כתבי האופציהש"ח ע.נ. כל אחת )להלן: " 0.1מניות רגילות בנות  112,770

האופציה הוקצו לנאמן  כתבי .2018לשנת ידי החברה -שיפורסמו עלבדוחות הכספיים החל תוכר 
"(, ויבשילו בשלוש מנות שוות, כאשר המנה הראשונה תבשיל מועד ההענקההלן: ")ל 27.3.2018ביום 

 , והמנות השניה והשלישית תבשלנה בתום שלוש שנים ממועד ההענקה.ההענקהבתום שנתיים ממועד 
-2018-01)מס' אסמכתאות:  6.3.2018 מיוםו 8.3.2018 יוםלפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מ

 בהתאמה(.  ,2018-01-018000 -ו 018708
הדירקטוריון ועדת התגמול והוענק בהתאם לשיקול דעת האמור זה סכום תוך המאלפי ש"ח  48 %20  4

 .2017, ועל כן הוא נכלל בדוח התקופתי לשנת לעיל )ב(3.1ט בסעיף רכמפו
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הגורמים האמונים על קביעת התגמול ואישורו, מועד אישור  ,אופן קביעת התגמול (ב)

 הובא לפני גורמים אלה עובר לאישור התגמולהתגמול ופרטים בדבר המידע ש

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )בהתאמה(, , 20.3.2018-ו 15.3.2018בימים 

, באופן יחסי 2017מתן בונוס מירבי למנכ"ל החברה בהתייחס לכהונתו בשנת 

 5ש"ח אלפי 240 –משכורות חודשיות ברוטו  3, קרי: 2017לתקופת כהונתו בשנת 

בפני ועדת   .אלפי ש"ח הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית( 192כו סכום של )מתו

 להתגמול והדירקטוריון הובאו נתונים אודות עלות שכר )במונחי עלות מעביד( המנכ"

 לפני הענקת בונוס נוסף ולאחריו. 2017לשנת 

תקרת הרכיב ובהתאם להענקת הבונוס אושרה על רקע מדיניות התגמול של החברה, 

 לעיל. 3.1סעיף לפרטים נוספים ראו  .משתנה במזומןה

 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מתן הבונוס (ג)

הקמת בקשר עם לרבות  ,2017בשנת  המנכ"לידי -שהושקע עלהרב לאור המאמץ 

, הקמת בחברה ערך הדיווחממאגר תמר, הקמת מ 9.25%החברה והעסקה לרכישת 

מערך קשרי משקיעים, מערך יחסי ציבור ותקשורת, הקמת אתר האינטרנט של 

 Noble Energyההסכם עםלחתימת המשא ומתן בקשר עם החברה, וכן 

Mediterranean Ltd.  ( 100%)מתוך  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של לרכישת

( באישורים ובזכויות 7.5%)וחלק יחסי  ת""דלי I/13 -"תמר" ו I/12 בחזקות

לרבות השלמת העסקה  "(נובלעסקת ": )להלן פי הסכמים נלווים-ובהתחייבויות על

 הדירקטוריון מיוםועדת הביקורת וכפי שפורטו בנימוקי בה והיתרונות הגלומים 

ידי ועדת התגמול -על, הוחלט (018000-01-2018)מס' אסמכתא  6.3.2018

חברה בונוס במזומן בגובה התקרה המירבית המותרת שר למנכ"ל הלאוהדירקטוריון 

, 2017במהלך שנת  פי מדיניות התגמול של החברה בהתחשב בתקופת כהונתו-על

  .כפוף לאישור האסיפה הכללית

, בהן אושרה הענקת 28.1.2018יצוין, כי בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  (ד)

בדוח מיידי מתוקן מיום  כתבי אופציה לא רשומים למסחר למנכ"ל כמפורט

עבודת השוואה המציגה  והדירקטוריון התגמול וועדת חבריהוצגה בפני , 6.3.2018

 היקף בעלות חברות של"לים מנכ בקרב )הקבוע והמשתנה( התגמול מנגנוני את

 החברה פועלת בו בתחום הפועלות החברה של לזה יםדומו/או שווי חברה  פעילות

פי עבודת ההשוואה האמורה, עולה כי התגמול המשתנה -ל. עבתחום הנדל"ן והבינויו

"לים למנכ שהוענקהמשתנה  התגמול של סביר-הנמוך בטווח נמצאהמוצע למנכ"ל 

וכן בהתחשב ביתר תנאי כהונתו  האמורה העבודה התבססה עליהן חברות באותן

 .והעסקתו הנוכחיים של המנכ"ל

 

 מיוחדתהכללית האסיפה פרטים נוספים אודות ה .4

 וורום הדרושהק .4.1

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל  .4.1.1

  תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. החלטה לא

                                                           
 .2ראו ה"ש   5
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ידי באי כחם, שני בעלי -מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על .4.1.2

המחזיקים ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך  מניות לפחות

 שנקבע לפתיחת האסיפה. מחצית השעה מן המועד

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה  .4.1.3

 ביוני 4במאי 30קרי:  יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, האסיפה לאותו

ובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום שתהיה ח מבלי ,15:00בשעה  2018

כפי שתקבע החברה בהודעה שתימסר לבעלי  אחר או שעה אחרת או מקום אחר

 המניות.

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע  .4.1.4

תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית  לאסיפה, אזי

 שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. ורק נושאיםיעמדו לדיון אך 

  שעל סדר היום ההרוב הנדרש לאישור ההחלט .4.2

לחוק החברות, לפיו  א267הוא רוב בהתאם לסעיף , 1מס'  החלטההרוב הדרוש לקבלת 

  , ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ברוב קולות האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה

סיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם במניין קולות הרוב בא ( 1)

המשתתפים  ,ההחלטה באישורעניין אישי השליטה בחברה או בעלי בעלי 

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון 

 קולות הנמנעים. 

לא עלה על ( 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה ) ( 2)

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%שיעור של 

 המועד הקובע והוכחת בעלות  .4.3

לחוק החברות, ותקנה  182המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף  .4.3.1

באפריל  9הינו  2005-, התשס"ו(הצבעה בכתב והודעות עמדה)החברות  לתקנות 3

 "(. עהמועד הקוב)להלן: "המסחר בבורסה  בתום יום, 2018

, (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית)בהתאם לתקנות החברות  .4.3.2

,בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות  2000-התש"ס

הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים של בנק  נכללות בין המניות

חברה אישור מאת חבר , ימציא ל("מניות לא רשום בעללהלן: ")דיסקונט בע"מ 

בדבר בעלותו במניה במועד הקובע,  הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה,

 הנ"ל. בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  .4.3.3

לחוק  2ז' ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק באמצעות מערכת

 .("ההצבעה האלקטרונית מערכתלהלן: ")ניירות ערך 

 אופן ההצבעה .4.4

 שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על הלעניין ההחלט .4.4.1

 לחוק החברות וכפוף 87-89ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 

מור בתקנון ידי אדם שהורשה לכך כא-להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על

באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  החברה, וכן

 האלקטרונית.
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ידי מיופה כח -ידי הממנה או על-כח יהיה בכתב וייחתם על-כל כתב מינוי לבא .4.4.2

הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על  ואם

אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים המחייבים אותו, ויצורף אליו  מסמכים

החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה  לחייב את התאגיד.

 הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. באופן אחר כי החותמים

,הרצליה  11ברחוב גלגלי הפלדה במשרדי החברה כל כתב מינוי יש להפקיד  .4.4.3

בשעה  2018 במאי 27 22 קרי:)שעות לפני מועד האסיפה  24 -פחות מ לא, פיתוח

בה מתכוון  (15:00בשעה  2018 ביוני 3במאי 29קרי: ) או האסיפה הנדחית (15:00

 מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .4.4.4

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה 

, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע כנספח לדוח זה. לעניין זה המצורף

 ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.  באמצעות כתב

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות 

הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב  כתב

 כתב ההצבעה. אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של הצבעה

במרשם בעלי  מיםהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשו

 ,2018במאי  28 23שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ( 6)הינו עד שש  המניות

שעות לפני כינוס ( 4)הינו עד ארבע  מיםולבעלי מניות לא רשו ,09:00עד השעה 

 .11:00ה עד השע, 2018במאי  28 23האסיפה, קרי: 

ידי בעל מניות הינו עד עשרה -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על

החברה תפרסם את  .2018במאי  18 13ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: ( 10)

כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה  הודעות העמדה

( 5)ש לא יאוחר מחמישה דירקטוריון החברה אפשר ותוג שתכלול את תגובת

 .2018במאי  23 18האסיפה, קרי:  ימים לפני מועד כינוס

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה 

 .(ככל שתינתנה)העמדה  והודעות

 חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה

יות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק באתר ההפצה, לכל בעל מנ

באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא  במניות

קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה  מעוניין לקבל

 משלוח בלבד. בדואר תמורת דמי

אישור הבעלות  בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או  מחבר

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה  בדואר אל

 לחשבון ניירות ערך מסוים. תינתן מראש

 החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב

 ביום פרסום זימון זה. הצבעה

 הצבעה במערכת האלקטרונית .4.5
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לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר  .4.5.1

  הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. תהליך

 שעות לפני מועד( 6)המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש  .4.5.2

 .09:00עד השעה , 2018במאי  28 23האסיפה, קרי: 

של  הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה .4.6

כתב  בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות

 הצבעה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 תמר פטרוליום בע"מ

 ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל

 כספים ויובל רייקין, סמנכ"ל
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