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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

לכינוסהס .2 והמקום  המועד  הכללית,  האסיפה  כללית  וג  אסיפה  ו:  מניות    מיוחדתשנתית  בעלי  של  של 

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

אסיפה נדחית  תתקיים    חוקי   מניין בשל העדר  דחה האסיפה  י. אם ת 14:00  , בשעה2022  במאי   17,  'גביום  

 אותו מקום. ב באותה שעה ו   , 2022 במאי 17,  'גביום 

 : ת כתב הצבעהניתן להצביע באמצעו ויבגל ום, אשרשעל סדר הי ירוט הנושאפ .3

' רבקה  גבשל  מחדש  מינוי    -לדוח זימון האסיפה(    .92על סדר יומה של האסיפה )סעיף    9נושא מס'   .3.1

 . בחברה תחיצוני ית כדירקטורבת שלוש שנים כהונה נוספת  תקופת ל  גרנות

ברה לתקופת  בחת  למנות מחדש את גב' רבקה גרנות כדירקטורית חיצוני:  תמצית ההחלטה המוצעת

 . 2022במאי,  16ום כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מי

אישור מחדש של הסכם    -  לדוח זימון האסיפה(    .102על סדר יומה של האסיפה )סעיף    10נושא מס'   .3.2

ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת  

   שלוש שנים

לאשר מחדש את הסכם ההעסקה של מר שני לתקופה של שלוש שנים  :  מוצעתה  טהתמצית ההחל 

 בתוקף ממועד סיום תוקפו של האישור האחרון שניתן להסכם העסקתו הנוכחי של מר שני. 

חדש של תנאי  אישור מ    -  לדוח זימון האסיפה(    .112על סדר יומה של האסיפה )סעיף    11נושא מס'   .3.3

ושא משרה בקבוצת פימי,  ראש דירקטוריון פעיל משותף שותף ונ   שביוהשירות של מר עמית בן צבי,  

 מבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים 

צבי   תנאי השירות של מר   את   מחדש לאשר  :  ת טה המוצע חל תמצית הה  בן    שלוש   לתקופה של ,  עמית 

 . בן צבי של מר    ים חי הנוכ   השירות   תנאי ל   חרונה א ו של האישור שניתן ל פ תוק ממועד סיום  בתוקף  שנים,  

אישור מחדש של מדיניות    -  לדוח זימון האסיפה(  .122על סדר יומה של האסיפה )סעיף    12נושא מס'   .3.4

   התגמול של החברה

  זימון האסיפה לאשר מחדש את מדיניות התגמול, בנוסח שצורף לדוח  :  צעתהמותמצית ההחלטה  

י, לתקופה של של כנספח ט'   אסיפה הכללית של בעלי מניותה  דיוש שנים, החל ממועד אישורה על 

 החברה. 

 : עותל ההחלטות המוצם בנוסח המלא ש תן לעיין בהוהשעות שני מקוםה .4

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

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

  )טלפון:  איציק חי   רעם מיאום מראש  דה המקובלות ולאחר תהעבו  בשעות   בימים א' עד ה',לוד, ישראל,  
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 . האסיפ ום הזאת עד לי( ו03-9778877, פקס: 03-9778888

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

ב  .5.1 המפורט  היום  סדר  שעל  הנושא  לאישור  הנדרש  המניות  לעיל   3.1  יף סע הרוב  בעלי  קולות  רוב  הינו   ,

)א( במניין קולות הרוב  מאלה:    ם אחד י י עה, ובלבד שיתק הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצב 

עלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  ב   י המניות שאינם ל ת בע קולו רוב מכלל  ה ייכללו  באסיפ 

השליטה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל    עם בעל   יו שר ו כתוצאה מק המינוי למעט עניין אישי שאינ 

האמור  המניות  בעלי  של  בח הקולות  יובאו  לא  קו ב ש ים  הנמ ון  המתנג )ב(  או  נעים;  לות  קולות  דים  סך 

 . ל שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה עלה ע , לא  ורים בס' )א( אמ ה   המניות בעלי  מקרב  

, הינו רוב קולות בעלי  לעיל   3.3-ו   3.2  בסעיפים   ים רט פו המ שעל סדר היום    ים הרוב הנדרש לאישור הנושא  .5.2

בהצב  והמשתתפים  באסיפה  להשתתף  הזכאים  ובלבד המניות  מאלה:  י י שיתק   עה,  אחד  במניין  ם  )א( 

המשתתפים בהצבעה,    בעלי עניין אישי שאינם    קולות בעלי המניות   ל ל מכ   יכללו רוב באסיפה י   קולות הרוב 

סך קולות  )ב(  או  נעים;  שבון קולות הנמ ים לא יובאו בח האמור ת  יו כשבמניין כלל הקולות של בעלי המנ 

המניו  בעלי  מקרב  )א(  רים  האמו ת  המתנגדים  על בס'  עלה  של   לא  מ אחו   שני   שיעור  ז זים  כויות  כלל 

 . רה צבעה בחב הה 

לאישור   .5.3 הנדרש  כמ ש הנושא  הרוב  היום  סדר  בסעי על  הינ לעיל   3.4  ף פורט  בעלי  ב  רו   ו ,  המניות  קולות 

ן קולות הרוב י במנ בד שיתקיים אחד מאלה: )א(  ה, ובל בהצבע   והמשתתפים סיפה  בא ף  ים להשתת הזכא 

,  בעלי ענין אישי   בעלי השליטה בחברה או   ל קולות בעלי המניות שאינם ל כ מ באסיפה הכללית ייכללו רוב  

;  ות הנמנעים ל קו   ן רים לא יובאו בחשבו ו לי המניות האמ ל בע לות ש ל הקו ל כ במנין  המשתתפים בהצבעה,  

)א( המתנגדים מקרב בעלי המניות    קולות סך  (  )ב או   זים  אחו שני  על שיעור של    עלה   לא   האמורים בס' 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה 

 : קיומה/ היעדרה של זיקה .6

נוש  יללע  3ף  בסעי  המפורטים  נושאיםה בעלי הממחייבים  אים ההינם  בהצבתניות המשתאת  לפים  פי  עה 

לגל כ זה  הצבעה  קיתב  של  ות  היעדרה  או  אח  קהזיומה  מאפיין  שלהם  או  הוראות    נדרשכר  פי  חוק  על 

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

פי הוראות    ל ע  רשנדכ,  ניותשל בעל המ או מאפיין אחר    זיקה  של  האו היעדר   הקיומ   ן מוקצה מקום לסימו

ודגש, כי  י.  לעיל  3.1-3.4  יםבנושא ,  מת, ככל שקייה האמור  הזיקה  טרופיול  ,פיו-והתקנות על  רותהחב  חוק

י  מי העדרה  קיומ   מןסשלא  א   זיקהשל    האו  מאפיין  המניותאו  בעל  של  או    חר  יכאמור  פירוט  לא  מסור 

 . ההקולות באסיפ יןיבמנ ועתלא תבוא הצב ,אמורכ

 :  הבעתב ההצתוקף כ .7

יהיה תוקהכתב  ל .7.1 להצבעה  צורף  רק אם  אישור  ף  הלא  ת שללובע ו  המניות  מי  )ד  רשום  בעל  היינו, 

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

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

 . "(המסמכים המצורפים" – כל)וה החברה   שלהמניות לי בע רשום במרשם מניותבעל ה

  לפני   עותש 4 כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים, כאמור לעיל, עד  יש להמציא לחברה .7.2
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עד  ו המוזה הינ  לעניין  אה ההמצ  מועד  .(10:00  עהשב  , 2022  במאי  17  ,'גיום  ב  –היינו  )   מועד ההצבעה

 . טת לעילרמפות ה, בכתובהברהחסמכים המצורפים למשרדי  ה והמ ב ההצבעיע כתבו הגש

 :  הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני .8

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

  הצבעהבתקנות ה  רתהכהגד   ,ניתצבעה האלקטרוערכת ההועבר במצבעה שי ה  תב ות כבאמצע,  לדוח הזימון

 "(. יטרונהאלק ההצבעה כתב: "להלן)

באמצעותהה  כתב ההצבעה  הקובע.  המועד  בתום  להצבעה  נפתח  האלקטרוני  ההצבעה    צבעה  מערכת 

אז  (08:00  עהבש,  2022  במאי   17  , 'גיום  ב  –היינו  )  האסיפה  מועד  לפני  שעות  6  תסתייםהאלקטרונית    ,

 נית. האלקטרומערכת ההצבעה  תיסגר

ההצבעה האלקטרונית ולא    מערכתת  ילנע וי או לביטול עד למועד  נ יה ניתנת לשיתה ת  ההצבעה האלקטרוני

ביותר   מניות  בעל  הצביע  זה.  מועד  לאחר  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לשנותה  ניתן  יהיה 

שלוח תיחשב    באמצעותל מניות עצמו או  בע  של   צבעהה, הז  מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין 

 . ההצבעה האלקטרוני בה באמצעות כתהצבעכמאוחרת ל

 :ת כתבי ההצבעה והודעות העמדהירמסל עןמ .9

 .לעיל  4 ףמשרדי החברה כמפורט בסעי 

 :  מועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברהה .10

 . 2022 במאי 8  ,'איום , דהיינו עד  אסיפהה מועד לפנימים י  10עד 

 : ן להודעות העמדהטוריוצאת תגובת הדירקמועד האחרון להמה .11

 . 2022 במאי 12  ,'היום  דינו ע, דהי אסיפהה  מועד לפניימים  5עד 

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

 :כתבי ההצבעה והודעות העמדהמצויים בהם , החברה

 gov.il/http://www.magna.isa.:"(אתר ההפצה)" רךשל רשות ניירות ע הפצה אתר ה .12.1

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

 .onics.comrunithttp://wwwל החברה: אתר האינטרנט ש  .12.3

 :  י בעלותאישור .13

מני ב אישועל  את  לקבל  זכאי  בות  הבעלות  בדואר,ר  במשלוח  או  הבורסה  חבר  של  זאת.    סניף  ביקש  אם 

 .ין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים יבקשה לענ 

  ה:עה והודעות עמדקבלת כתבי הצב .14

מניב רעל  לא  קישוות  תמורה  בלא  אלקטרוני  בדואר  לקבל  זכאי  כתבל   ית רשום  והודעות  ההצבעה    נוסח 

http://maya.tase.co.il/
http://www.unitronics.com/
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באת ההפצההעמדה  הבו  ,ר  חבר  שבאמצע מאת  מחזיקרסה  הוא  לחבר  ב   ותו  הודיע  כן  אם  אלא  מניותיו, 

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

כתבי הצבעהילענ הודעה    תשלום; לענ  ין  גם  הודעוי תחול  עמין קבלת  מ  .הדת  בעל  כן,  רשום  כמו  לא  ניות 

 .ר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתת שלו יועבלהורות 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  כל זכויות  ך סךבחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתו

בסבחברה   החברותל  268עיף  כהגדרתו  מטעמו,  כאי  ז  ,"(טהיל שעל  ב)"  חוק  שלוח  באמצעות  או  בעצמו 

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

   תקנות.ל 10

  ל החברהרגילות ש  ניותמ  689,843  נהי ה בחברה הכל זכויות ההצבע  ךסמ 5% כמות המניות המהווה .15.1

   .ב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה(חש)בהת

  נה יה   השליטה  י בעל סך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות ביד מ  5% המהווהכמות המניות   .15.2

 עה(.  זכויות הצב תן מקנובמניות רדומות שאינ )בהתחשב ות של החברהרגיל  ניותמ 195,366

 :שינויים בסדר היום .16

, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  יומה של האסיפהשיהיו שינויים בסדר    לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן

נ וכן   ויהיה  עמדה,  הודעות  לעייעשויות להתפרסם  היום העדכ יתן  בסדר  ובהודעותן  רסמו  עמדה שהתפ  ני 

 .שבאתר ההפצהבדיווחי החברה 

 :בעה מתוקןמצאת כתב הצהחרון למועד א .17

תומצא    ,ת לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכלליתו)ב( לחוק החבר 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  

זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום   לחברה עד שבעה ימים לאחר 

כאמור במקרה  ההפצה.  באתר  יופיעו  הצב  ,ופרטיו  כתב  החברה  דו תפרסם  עם  יחד  מתוקן  זימון  "עה  ח 

ללת נושא  מועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכהמתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר  

 .על סדר היום, כאמור לעיל

 : אופן ההצבעה .18

 נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. ה בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי 
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 חלק שני  – תב הצבעהכ

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

ומ)ל  ען החברה מ יוניטרוניקס,  בי:  צבעה(ההכתבי    חשלומסירה  לוד,  התעופה,  שדה    קרית,  3הערבה    רחובת 

 . ישראל

 520044199:  מס' החברה

 2022 במאי 17: האסיפהועד מ

 מיוחדת כללית שנתית ו: וג האסיפהס

 2022 אפרילב 17: הקובע המועד

 

 מניות רטי בעל הפ

 _ _____ _________________________ ____________ - ניות ם 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

 :1י המניות להלן האם נמנה על אחד מסוגי בעל
 

 ן/לאכ   - 2בעל עניין  .1

 אן/לכ  - 3בכירה נושא משרה  .2

 כן/לא   - 4משקיע מוסדי  .3

 
 בכל אחד מהסעיפים. פשרות המתאימה ף בעיגול את האנא להקי  1
 ניירות ערך.לחוק  1סעיף כהגדרתו ב  2
 )ד( לחוק ניירות ערך. 37כהגדרתו בסעיף  3
,  2009  -באסיפה כללית(, תשס"ט  לתחברה מנה)קופות גמל( )השתתפות  תים פיננסיים  ות הפיקוח על שירולתקנ  1כהגדרתו בתקנה    4

 . 1994  -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמשמעותו בחוק תפות בנאמנות כהשקעות משולוכן מנהל קרן 
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 ופן ההצבעהא

 . שאבאותו נונעות מהצבעה אי סימון ייחשב כהימ  1
 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. 2

 

 :יםפרט

לתקופת כהונה    גרנותגב' רבקה    מחדש של   במינוי ן אישי  בעל ענייאו  בעל שליטה    הנך   כי  ציינת  אם  פרט  נא*  

 :נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה

 ________ ____________ ______________ ______ _____________________________________ 

 

אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש  ב בעל עניין אישי    הנך   כי   ציינת   אם   פרט  נא *  

 : דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים

__________________________________ _______________ __ __________________________ 

אישור מחדש של תנאי השירות של מר עמית בן צבי, יושב ראש  בבעל עניין אישי    הנך  כי  ציינת  אם  פרט  נא*  

ונושא   שותף  משותף  פעיל  בת  דירקטוריון  נוספת  לתקופה  בחברה,  השליטה  מבעלי  פימי,  בקבוצת  משרה 

 : שלוש שנים

 __________________________ ________ __ ____ _____________________________________ 

 

 :של החברה גמולמדיניות התמחדש של  באישור בעל עניין אישי או בעל שליטה    הנך כי ציינת אם פרט נא* 

 _____________________ ______________________________ ____________ ______________ 

 

 ______ _____ __ ימה:____תח     ______  ________אריך:___ת

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

 

      
מספר  
הנושא  

שעל סדר  
היום,  

כמפורט  
בדו"ח  
 המיידי 

לפי   1אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום  עסקה  אישור  לעניין 
לחוק    )ב(239סעיף  
הנדרש    החברות, שהרוב 

ר  אינו  רגיל  לאישורה    -וב 
מבעלי השליטה  האם אתה  
או   אישי  בחברה  עניין  בעל 

 2?בהחלטה

עסקה   אישור  לעניין 
לחוק    275סעיף  לפי  

שהרוב    החברות, 
אינו   לאישורה  הנדרש 

רגיל   אתה    -רוב  האם 
אישי   עניין  בעל 

 2בהחלטה?

אישור   מדיניות  לעניין 
סעיף    תגמול לפי 

לחוק    א)ב(267
שהרוב   החברות, 
אינו   לאישורה  הנדרש 

רגיל   אתה    -רוב  האם 
בעל   או  שליטה  בעל 

 2עניין אישי בהחלטה 
 לא כן*  לא כן*  לא כן*  נמנע  נגד דבע  

רבקה   2.9 גב'  של  מחדש  מינוי 
גרנות לתקופת כהונה נוספת  
בת שלוש שנים כדירקטורית  

 חיצונית בחברה.

       

הסכם   2.10 של  מחדש  אישור 
שני,   חיים  מר  של  ההעסקה 
פעיל   דירקטוריון  ראש  יושב 
בחברה,   השליטה  ומבעלי 
שלוש   בת  נוספת  לתקופה 

 שנים

        

תנאי   2.11 של  מחדש  אישור 
בן   עמית  מר  של  השירות 

די ראש  יושב  רקטוריון  צבי, 
ונושא   שותף  משותף  פעיל 
מבעלי   פימי,  משרה בקבוצת 
לתקופה   בחברה,  השליטה 

 נוספת בת שלוש שנים

        

מדיניות   2.12 של  מחדש  אישור 
 התגמול של החברה 
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מנל המחזיקייבעלי  באמצעות  במניות  בורסה  ם  חבר  הצבעהכ  -((  1)  177סעיף  פי  )לות  ב  תב  רק  תקף  אישור    צירוףזה 

  .בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט

מנ במרשםלבעלי  הרשומים  המניות    יות  החברהבעלי  ההצבעהכ -  של  בצי  תב  תעודתרותקף  צילום  ד  ף  רכון/  הזהות/ 

  .תעודת התאגדות


