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 בע"מ ( )ר"ג( 1989יוניטרוניקס )

 קנות"(תה)" 2005 -תשס"ו הדה(, מעצבעה בכתב והודעות ה)תב הצבעה לפי תקנות החברות כ

 חלק ראשון

 "(.רהבחה)" בע"מ( )ר"ג( 1989יוניטרוניקס ): ם החברהש .1

ה של בעלי מניות החבר מיוחדת: אסיפה כללית ינוסהכוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לס .2

, ה'ביום , ישראל, קריית שדה התעופה, לודרחוב ערבה, בית יוניטרוניקס, בתתכנס  . האסיפה"(יפההאס)"

ביום אסיפה נדחית תתקיים  חוקי מנייןבשל העדר דחה האסיפה י. אם ת14:00 , בשעה2019 בספטמבר 26

 אותו מקום.בבאותה שעה ו ,2019 באוקטובר 3, ה'

 :ת כתב הצבעהניתן להצביע באמצעו ויבום, אשר לגשעל סדר הי ירוט הנושאפ .3

 עמית הררי מר, החברה ל"למנכ 1מהותית פרטית הצעה אישור .3.1

 לאשר את ההצעה הפרטית המהותית ואת הענקת אופציות הררי: תמצית ההחלטה המוצעת

למנכ"ל החברה, מר עמית )כהגדרת מונח זה בדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה( 

 הררי.

 : עותל ההחלטות המוציין בהם בנוסח המלא ששניתן לע והשעות מקוםה .4

 החברה שפרסמה יידהמ הדוחות, בנוסח ההחלטות המוצע ו, בנוסחבעל מניות יהא רשאי לעיין, לפי בקשת

קרית שדה התעופה, , 3רחוב הערבה בית יוניטרוניקס, בההצבעה,  ובכתבוצרופותיו  האסיפה עם בקשר

 )טלפון: אלוןאיתן  רעם מיאום מראש ת העבודה המקובלות ולאחר תעושב בימים א' עד ה',לוד, ישראל, 

 .האסיפום הזאת עד לי( ו03-9778877, פקס: 03-9778888

 :פה בנושא שעל סדר היוםלת החלטה באסיקבהדרוש ל רובה .5

, הינו רוב קולות בעלי המניות לעיל 3.1הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 

)א( במניין קולות הרוב מאלה:  ם אחדייעה, ובלבד שיתקהשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבלהזכאים 

עלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ב י המניות שאינםלת בעקולורוב מכלל ה ייכללו באסיפ

 םי, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורלעיל 3.1יף הנושא המפורט בסע

, לא ורים בס' )א(אמה המניותבעלי דים מקרב סך קולות המתנג)ב( או נעים; לות הנמון קובשא יובאו בחל

 .ל שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברהעלה ע

 :קיומה/ היעדרה של זיקה .6

תב פי כעה לפים בהצבתניות המשתאת בעלי הממחייבים ה שאהינו נו יללע 3ף בסעי המפורט נושאה

חוק החברות, על פי הוראות  נדרשכומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלהם ות קילגהצבעה זה ל

של כתב הצבעה זה מוקצה  השניחלק ב. פיו-עלשהותקנו והתקנות "( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט

 חוקפי הוראות  לע רשנדכ, ניותשל בעל המאו מאפיין אחר  זיקה של האו היעדר הקיומ ןמקום לסימו

 מןסשלא י מיודגש, כי י. לעיל 3.1 שאבנו, מת, ככל שקייההאמור הזיקה פירוטול ,פיו-והתקנות על רותבחה

                                                           
 .2000 –תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס בכהגדרת מונח זה   1
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לא תבוא  ,אמורמסור פירוט כלא יכאמור או  חר של בעל המניותאו מאפיין א זיקהשל  האו העדרה קיומ

 .ההקולות באסיפ יןיבמנ והצבעת

 : הבעתב ההצתוקף כ .7

היינו, מי )ד רשום ו אישור בעלות של בעל המניות הלאל ם צורףאף רק הצבעה יהיה תוקהכתב ל .7.1

הרשומות במרשם בעלי  ואותן מניות נכללות בין המניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה

אם דות, התאג עודתאו ת דרכון עודת זהות,או צילום ת ;םירישומעל שם חברה לשל החברה המניות 

 . "(המסמכים המצורפים" –)והכל  החברה של יותנהמלי בע רשום במרשם מניותבעל ה

 לפני עותש 4 כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים, כאמור לעיל, עד יש להמציא לחברה .7.2

ו זה הינ לעניין מועד ההמצאה .(10:00 עהשב ,2019 בספטמבר 26 ,ה'יום ב –היינו ) מועד ההצבעה

 ., בכתובת המפורטת לעילהברהחשרדי למסמכים המצורפים ה והמב ההצבעיע כתבו הגשעד המו

 : הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני .8

 2בסעיף  תהמפורט ות שעל סדר יומה של האסיפההחלט, רשאי להצביע ביחס לבעל מניות שאינו רשום

 הצבעהבתקנות ה רתהכהגד ,ניתצבעה האלקטרוצבעה שיועבר במערכת ההה תבות כבאמצע, לדוח הזימון

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. "(. יטרונהאלק עהצבהה כתב: "להלן)

ביום ה',  –שעות לפני מועד האסיפה )היינו  6ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 

יה תהת ההצבעה האלקטרוני מערכת ההצבעה האלקטרונית.(, אז תיסגר 08:00, בשעה 2019בספטמבר  26

ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות  ילת מערכתול עד למועד נעלביט וא וינניתנת לשי

מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 

ה הצבעשלוח תיחשב כמאוחרת ל באמצעותשל בעל מניות עצמו או  צבעהה, הז המאוחרת. לעניין

 .אלקטרוניעה הצבהה בבאמצעות כת

 :ת כתבי ההצבעה והודעות העמדהען למסירמ .9

 .לעיל 4 ףמשרדי החברה כמפורט בסעי 

 : מועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברהה .10

מועד האחרון למשלוח ה")להלן:  2019בספטמבר  16 ', ב , דהיינו עד יוםאסיפהה מועד לפנימים י 10עד 

 ."(יותנמהעל ידי בעלי עמדה הודעות 

 : ן להודעות העמדהטוריוצאת תגובת הדירקאחרון להמד המועה .11

 .2019בספטמבר  22', א , דהיינו עד יוםאסיפהה מועד לפניימים  5עד 

נט של אינטרהואתר  ב בע"מבתל אבי אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך, ההפצהאתר תובת כ .12

 :כתבי ההצבעה והודעות העמדהמצויים בהם , החברה

 gov.ilhttp://www.magna.isa./:"(אתר ההפצה)" רךירות עות נישר של הפצהאתר ה .12.1

 http://maya.tase.co.il/ תר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:א .12.2

http://maya.tase.co.il/
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 .comicsronunithttp://www.ל החברה: אתר האינטרנט ש .12.3

 : י בעלותאישור .13

אם ביקש זאת.  ר הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר,ות זכאי לקבל את אישועל מניב

 .ין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםיבקשה לענ

  ה:עה והודעות עמדקבלת כתבי הצב .14

והודעות ההצבעה  כתבסח לנו יתרשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישוות לא רעל מניב

מניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר ב רסה שבאמצעותו הוא מחזיקמאת חבר הבו ,ר ההפצההעמדה באת

מורת הצבעה בדואר ת או שהוא מעונין לקבל כתבי הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור

ניות לא רשום ו כן, בעל מכמ .דהת עמין קבלת הודעויתחול גם לענ ין כתבי הצבעהילענהודעה  תשלום;

 .ת שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתלהורות שאישור הבעלו רשאי

 : עיון בכתבי הצבעה .15

הצבעה כויות הכל ז תר מסךה אחוזים או יועל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישב

די בעל השליטה שאינן מוחזקות בי ההצבעה ויותזכ כל ך סךבחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתו

בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, כאי ז ,"(טהילשעל ב)" חוק החברותל 268כהגדרתו בסעיף בחברה 

פורט בתקנה צבעה כמכתבי ההות בהעבודה המקובל משרדי החברה ובשעותלעיין בלאחר כינוס האסיפה, 

  תקנות.ל 10

 ל החברהרגילות ש ניותמ 687,616 נהיה בחברה הכויות ההצבעל זך כסמ 5% כמות המניות המהווה .15.1

  .)בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה(

 נהיה השליטה י בעלסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידמ 5% המהווהכמות המניות  .15.2

 עה(. ות הצבכוית זן מקנובמניות רדומות שאינ )בהתחשב ות של החברהרגיל ניותמ 193,138

 :שינויים בסדר היום .16

, לרבות הוספת נושא לסדר היום, יומה של האסיפהלאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר 

רסמו עמדה שהתפ ני ובהודעותן בסדר היום העדכיתן לעייעשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה נוכן 

 .שבאתר ההפצהבדיווחי החברה 

 :בעה מתוקןכתב הצאת המצחרון למועד א .17

תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ב 5פרסמה החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 

 רה נוסח מתוקן שלמציא החב, ת2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

באוקטובר  10ה,  םמיוחר לא יאוובכל מקרה  המתוקנת ו ביום פרסום ההודעהלפי תקנה זכתב הצבעה 

2019. 

 : אופן ההצבעה .18

נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זההבעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי 

http://www.unitronics.com/
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 חלק שני – תב הצבעהכ                                                                     

 בע"מ ( )ר"ג(1989)יוניטרוניקס : ם החברהש

לוד, התעופה, שדה  קרית, 3הערבה  רחובת יוניטרוניקס, בי: צבעה(ההשלוח כתבי מסירה ומ)ל החברען המ

 .ישראל

 520044199: מס' החברה

 2019 בספטמבר 26: האסיפהועד מ

 מיוחדתכללית : וג האסיפהס

 2019 באוגוסט 29: הקובע המועד

 

 רטי בעל המניותפ

 ___________________________________________ - ניותם בעל המש

 _______________________________________________ - ס' זהותמ

 :שראליתמניות תעודת זהות ים אין לבעל הא

 _______________________________________________ -ס' דרכון מ

 _________________________________________ -מדינה שבה הוצא ה

 _______________________________________________ -עד תוקף ב

 :הוא תאגיד ם בעל המניותא

 _____________________________________________   - ידס' תאגמ

 _________________________________________ -דינת ההתאגדות מ

 :2האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן
 

 ן/לאכ   - 3בעל עניין .1

 ן/לאכ  - 4ירהבכ נושא משרה .2

 כן/לא   - 5משקיע מוסדי .3

                                                           
 בכל אחד מהסעיפים. פשרות המתאימהף בעיגול את האנא להקי 2
 ך.ער ניירותלחוק  1סעיף כהגדרתו ב 3
 )ד( לחוק ניירות ערך.37כהגדרתו בסעיף  4
, 2009 -)קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"טתים פיננסיים ות הפיקוח על שירולתקנ 1כהגדרתו בתקנה  5

 .1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמשמעותו בחוק תפות בנאמנות כוכן מנהל קרן להשקעות משו
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 ופן ההצבעהא

 

 ר היוםשעל סד הנושא

סדר  שעל הנושאשור אי לענין 6אופן ההצבעה
, האם אתה בעל שליטה – היום

בעל עניין אישי באישור 
 7?ההחלטה או משקיע מוסדי

 לא כן* נגד נמנע בעד

למנכ"ל  אישור הצעה פרטית מהותית
 .יהחברה, מר עמית הרר

     

 

 :יםפרט

 :הנושא שעל סדר היוםבאישור בעל עניין אישי או בעל שליטה  הנך כי ציינת אם פרט נא* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ______תימה:___________ח     ______ ________:___ריךאת

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

אישור  צירוףזה תקף רק ב תב הצבעהכ -(( 1) 177סעיף פי )לות חבר בורסה ם במניות באמצעבעלי מניות המחזיקיל

  .בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט

רכון/ הזהות/ ד תב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודתכ - של החברהיות המנבעלי  יות הרשומים במרשםלבעלי מנ

  .תעודת התאגדות

                                                           
 ט* פר

 מון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.סי אי 6
 ין.ילא תבוא במנ יפרט, הצבעתו ה או שיסמן כן ולאבעל מניות שלא ימלא טור ז 7


