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 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 )"החברה"(

 2020, ביוליביוני 14 11תאריך: 

       לכבוד    לכבוד

 מ"בע א"בת ערך לניירות הבורסה  ערך ניירות רשות

www.isa.gov.il           www.tase.co.il      

 

ודוח הצעה פרטית  כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה הודעה בדברהנדון: 

  חריגה

על  ומודעה "(, לתקנות החברות )הודעהחוק החברות)" 1999-התשנ"ט ,בהתאם לחוק החברות

תקנות )" 2000-תש"סה(, והוספת נושא לסדר היום אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית

תקנות )" 2005-תשס"וה, לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, "(הודעה ומודעה

 "(תקנות הדוחות)" 1970-תש"להלתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, "(, החברות

צעה תקנות ה)" 2000-סתש"ה(, הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומהות ערך )לתקנות ניירו

 ביוםאשר תתכנס ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה,  "(פרטית

 בראש העין 13משרדי החברה ברח' עמל ב, 15:00, בשעה 2020 ,יליוב 20 16-, השניחמישי

 "(.האסיפה)"

 האסיפה של הפיזי כינוסה את המגבילות הוראות יחולו האסיפה כינוס למועד ועד ככל כי יובהר

 ניהול אופן עם בקשר 16.3.2020 מיום ערך ניירות רשות להודעת בהתאם אזי, החברה במשרדי

טלפונית, כאשר פרטי  ועידה שיחת באמצעות תתקיים האסיפה, תקשורת באמצעי כלליות אסיפות

 באמצעות באסיפה השתתפותדי החברה מספר ימים לפני מועד האסיפה. הועידה יפורסמו על י

 אישור ושליחת  energy.com-ofirz@bren "ל:דוא בכתובת מראש לרישום כפופהשיחה טלפונית 

 .כאמור מראש לנרשמים יימסר הועידה לשיחת הגישה קוד. הקובע למועד במניה בעלות

 : המיוחדת היומה של האסיפעל סדר  .1

 כהונת מר אברהם ברנמילר כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברההארכת אישור  .1.1

מר אברהם  תוארך כהונתלחוק החברות,  )ג(121מוצע לאשר כי בהתאם להוראות סעיף 

כ"ל נתו כמנתפקיד יו"ר הדירקטוריון במקביל לכהוב ברנמילר, בעל השליטה בחברה,

 .31.7.2020מיום , החל חודשים נוספים 18 וספותנ יםנש 3החברה, לתקופה של 
 

והוא אושר  מובהר, כי הגמול לו זכאי מר אברהם ברנמילר הינו בגין כהונתו כמנכ"ל בלבד

שנים  5למשך תקופה של  31.7.2017הנפקה ראשונה לציבור מיום במסגרת תשקיף 

  .31.7.2022עד ליום ובהתאם לכך הוא ימשיך להיות בתוקף 
 

 .זכאי לקבל גמול עבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה אינו ברנמילרמר 
 

ככל שלא יתקבל אישור האסיפה, מר אברהם ברנמילר ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה 

 כפי שהיו לו קודם לכן.  עבור כהונתו כמנכ"ל באותם תנאי כהונה
 

בחלק א' לדוח  21ראו תקנה  ,ברהם ברנמילרלפרטים נוספים אודות הגמול לו זכאי מר א

( 2020-01-022600)מס' אסמכתא:  17.3.2020אשר פורסם ביום  2019התקופתי לשנת 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
mailto:ofirz@bren-energy.com
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  "(.הדוח התקופתי)"

המשך כהונתו של מר ברנמילר בתפקיד יו"ר הדירקטוריון התומכים בבמסגרת השיקולים 

 ומנכ"ל החברה, יצוינו בין היתר הדברים הבאים:

מכהן בתפקידים כאמור החל ממלא תפקידים אלה נאמנה ום ברנמילר מר אברה .א

 ממועד הקמת החברה.

לחברה, ידרוש משאבים מיותרים מהחברה  יו"ר דירקטוריון חדשמינוי חיסכון כספי.  .ב

חדש ותשלום שכר ותנאים נלווים יו"ר דירקטוריון לרבות משאבים כספיים לאיתור 

 .שימונה יו"ר דירקטוריוןל

 בתקופה מאתגרת זו על רקע משבר הקורונה. ביציבות ניהוליתהצורך  .ג

מיכולתו ומומחיותו  תלות החברה באברהם ברנמילר, אשר נובעת בין היתר .ד

המקצועית וכן ניסיונו המקצועי עתיר השנים המלווה בצבירת ידע ייחודי על פני 

ט. שנים בתחום האנרגיה בכלל ובתחום האנרגיה הסולארית בפר 30 -תקופה של כ

ברנמילר הינו היזם והמוביל הטכנולוגי של החברה אשר היה אחראי בעברו  רהםאב

 .על פיתוח וייצור של טכנולוגיות שונות בתחום האנרגיה הסולארית

חברה משפחתית בה מועסקים ומכהנים בדירקטוריון מספר בני משפחת ברנמילר  .ה

 ושמירת המרקם הניהולי הקיים.

 ות נוספות בבורסה הישראלית.חברמספר כהונה כפולה קיימת ב .ו

 :נוסח החלטה מוצע

תו נבתפקיד יו"ר הדירקטוריון במקביל לכהו מר אברהם ברנמילרכהונתו של הארכת 

 .חודשים נוספים 18 וספותנ יםנשלוש ש כ"ל החברה לתקופה שלנכמ

לרבות אישור הצעה  ו/או מי מטעמו רני ציםעם אישור התקשרות בהסכם השקעה  .1.2

 והסדר נוסף השלוב בכךפרטית חריגה 

-2020-01מס' אסמכתא: ) 2020, ביוני 7יום ב שפרסמה החברה בהמשך לדיווח המיידי

רני המובא בזאת על דרך ההפניה, בדבר התקשרות החברה בהסכם השקעה עם ( 050701

", לפי הניצעו/או " "רני ציםצים לרבות באמצעות חברות בשליטתו או מי מטעמו )"

השלוב בו  בהסדרובכלל כך  , בהתאמה("הסכם ההשקעה"-ו" המיידיהדיווח ") (העניין

, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם להלן 1.2.2כמפורט בסעיף  כמקשה אחת

ההצבעה בעבור כל אחת מההחלטות כאשר מובהר כי בו כאמור,  השלוב ובהסדרההשקעה 

 :להלןהכל כמפורט להלן תעשה בנפרד ו 1.2.2-ו 1.2.1המובאות בסעיפים 

ו/או מי  רני ציםהצעה פרטית חריגה ל לרבותבהסכם ההשקעה אישור התקשרות  .1.2.1

 מטעמו

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה ובתוך כך לאשר הצעה 

לפיה יוקצו מניות רגילות של  (כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית(פרטית חריגה 

רגילות של החברה  מיליון ש"ח ומניות 17בתמורה כוללת של  רני ציםהחברה ל

, מיליון ש"ח 1ליואב קפלן, המועמד לכהן כדירקטור בחברה, בתמורה כוללת של 

 .לדוח זה להלן 2.1הכל כמפורט בסעיף 

 :נוסח החלטה מוצע
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 ו/או מי מטעמו עם רני ציםלאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה "

מיליון ש"ח  17בתמורה כוללת של  רני ציםובתוך כך לאשר הצעה פרטית חריגה ל

 לדוח 2.1, הכל כמפורט בסעיף מיליון ש"ח 1וליואב קפלן בתמורה כוללת של 

 זימון האסיפה."

 שאינו דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה יואב קפלן מר מינוי .1.2.2

שאינו דירקטור  כדירקטור מר יואב קפלן נהמובכפוף להשלמת הסכם ההשקעה י

ועד תום האסיפה השנתית  השלמת הסכם ההשקעהמועד ל מבחברה הח חיצוני

 .הבאה של בעלי מניות החברה

 להלן. 2.2 ראו סעיף ,יואב קפלן לפרטים נוספים אודות מר

 : נוסח החלטה מוצע

 כדירקטור מר יואב קפלן בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה, אישור מינויו של"

ההשקעה ועד תום מועד השלמת הסכם ל מבחברה הח שאינו דירקטור חיצוני

 ."האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

 שעל סדר היום .221.-ו .121. מס' פרטים נוספים בקשר עם נושאים .2

 שעל סדר היום, לרבות על פי תקנות הצעה פרטית .121.פרטים נוספים בקשר עם נושא מס  .2.1

 פרטים אודות הסכם ההשקעה .2.1.1

ו/או  רני ציםנחתם הסכם ההשקעה בין החברה לבין  2020 ביוני, 4ביום  .2.1.1.1

סמוך לאחר ) . בהסכם ההשקעה נקבע, כי במועד ההשלמהמי מטעמו

מועד "להלן( ) 2.1.7בסעיף  יםהמפורטתקיימו התנאים יהמועד בו 

 "(,התמורהש"ח )"מיליון  18-כבחברה סכום של  יושקע ,("ההשלמה

ש"ח ע.נ. כל אחת של  0.01מניות רגילות בנות  4,186,047 -בתמורה ל

 18%) מהונה המונפק והנפרע של החברה 20.45% -החברה המהוות כ

המניות ") אגורות למניה 430לפי שער של בדילול מלא(, דהיינו 

לפירוט אודות חלוקת המניות המוקצות לכל אחד  .("המוקצות

 2.1.3ה בסעיף רני צים ויואב קפלן, ראו בטבלה התחתונ -מהניצעים

 להלן. 

המניות המוקצות תוקצינה על ידי החברה כשהן חופשיות ונקיות מכל  .2.1.1.2

חוב, שעבוד, משכון, אופציה, הגבלה, עיקול וכל זכות אחרת או תביעה 

אם ) לטובת צד שלישי, ובכפוף למגבלות החסימה. המניות המוקצות

  .בע"מחברה לרישומים מזרחי טפחות , תירשמנה על שם (יוקצו

המניות שתונפקנה תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות  .2.1.1.3

ימות בהון המונפק המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקי

)למעט מגבלות על מכירה חוזרת על פי דין כמפורט  הוהנפרע של החבר

ולהצביע  ותקנינה, בין היתר, את הזכות להשתתף להלן( 2.1.9בסעיף 

הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות רה, כלליות של החב באסיפות

להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת רכוש 

  .החברה בעת פירוק

המליץ על בנוסף, בהתאם להסכם ההשקעה, רני צים יהא זכאי ל .2.1.1.4



 

4 

 

לפרטים אודות דירקטור מטעמו אשר יכהן בדירקטוריון החברה. 

שעל  1.2.2חברה כאמור, ראו החלטה המועמד לכהונה בדירקטוריון ה

 .להלן .42סדר היום וסעיף 

 צד מעונייןוהיותם  הניצעיםפרטים אודות  .2.1.2

מכהן כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת רני צים מרכזי  יואב קפלן

קניות בע"מ, חברה ציבורית בשליטת מר רני צים. למען הזהירות ולאור תפקידו 

כתוצאה מהקצאת המניות המוקצות,  למען הזהירות של יואב קפלן כאמור, אזי 

 לחוק החברות (5)270"צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בסעיף להיות  יהפוך רני צים

, רני צים המליץ על לעיל 1.2.2כמפורט בסעיף  .לתקנות הצעה פרטית 1ובסעיף 

 יואב קפלן כדירקטור מטעמו.

 רני צים,הכמות ושיעור החזקותיהם של  -פרטים בדבר הון רשום והון מונפק  .2.1.3

בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע  יואב קפלן,

 ובזכויות ההצבעה בחברה

ש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות בנות  100,000,000 -הונה הרשום של החברה מורכב מ

 -. הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מ("תמניות רגילו")כל אחת 

. הון המניות המונפק והנפרע מלא בדילול 19,067,932 -ו מניות רגילות 16,281,412

 20,467,459 -דוח זה יורכב משל החברה לאחר הקצאת המניות המוקצות נשוא 

 ..מלא דילולב 23,253,979 -מניות רגילות ו

, לרבות בהתחשב מועד דוח זההעניין בחברה נכון לפירוט החזקות בעלי להלן 

  :בהקצאה נשוא דוח זה

 לפני הקצאה
 אופציות/ כמות מניות המחזיק

הלוואה 
 המירה

 שיעור החזקות בהון ובזכויות סה"כ
 %(-ההצבעה )ב

אברהם 
 ברנמילר

9,845,147 0 9,845,147 60.47% 

מגדל 
 משתתפות

1,933,450 0 1,933,450 11.88% 

דש מיטב 
 קופות גמל

996,557 0 996,557 6.12% 

 2.22% 361,857 0 361,857 מגדל נוסטרו
 14.19% 2,311,071 0 2,311,071 ציבור

ברנמילר אפ 
2017 

0 642,000 642,000 0% 

 0% 589,375 589,375 0 1חוב להמרה 
 0% 1,055,147 1,055,147 0 2חוב להמרה 
מור קופות 
 גמל בע"מ 

635,000 381,000 1,016,000 3.90% 

מור ניהול 
נאמנות קרנות 

 בע"מ( 2013)
198,330 118,998 317,328 1.22% 

 100% 19,067,932 2,786,520 16,281,412 סה"כ
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 אחרי הקצאה
 אופציות/ כמות מניות המחזיק

הלוואה 
 המירה

שיעור החזקות  סה"כ
 בהון ובזכויות

 ההצבעה 
 %(-)ב

שיעור החזקות 
בהון ובזכויות 
הצבעה בדילול 

 מלא
אברהם 
 ברנמילר

9,845,147 0 9,845,147 48.1% 42.34% 

מגדל 
 משתתפות

1,933,450 0 1,933,450 9.45% 8.31% 

מיטב דש 
 קופות גמל

996,557 0 996,557 4.87% 4.29% 

 1.56% 1.77% 361,857 0 361,857 מגדל נוסטרו
 9.94% 11.29% 2,311,071 0 2,311,071 ציבור

ברנמילר אפ 
2017 

0 642,000 642,000 0% 2.76% 

 2.53% 0% 589,375 589,375 0 1חוב להמרה 
 4.54% 0% 1,055,147 1,055,147 0 2חוב להמרה 
מור קופות 
 גמל בע"מ 

635,000 381,000 1,016,000 3.10% 4.37% 

מור ניהול 
נאמנות קרנות 

 בע"מ( 2013)
198,330 118,998 317,328 0.97% 1.36% 

 17% 19.32% 3,953,489 0 3,953,489 רני צים
 1% 1.14% 232,558 0  232,558 יואב קפלן

 100% 100% 23,253,979 2,786,520 20,467,459 סה"כ

 התמורה .2.1.4

 לעיל. 2.1.1.1ראו סעיף  .2.1.4.1

הנהלת  התמורה נקבעה במשא ומתן בין - הדרך בה נקבעה התמורה .2.1.4.2

לפרטים אודות נימוקי דירקטוריון החברה  .רני ציםהחברה לבין 

 לאישור הסכם ההשקעה, לרבות הקצאת המניות המוקצות, ראו סעיף

 להלן. 2.1.10

 מחיר מניית החברה בבורסה .2.1.4.3

 .למניה אג' 430המחיר למניה בהקצאת המניות המוקצות הוא 

ית החברה בבורסה בששת החודשים אשר ימחירה הממוצע של מנ .א

 .למניה אג' 463קדמו למועד פרסום דוח זה, הינו 

החברה בבורסה, יום לפני החתימה על הסכם  יתמחירה של מני .ב

היה  ,2020ביוני,  4, ביום ואישור דירקטוריון החברה ההשקעה

 .למניה אג' 904.6

 החברה בתום יום המסחר שקדם למועד פרסום יתמחירה של מני .ג

 "(. שער הסגירהאג' למניה )" 1,260היה  דוח מיידי זה

   של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברהבתמורה עניין אישי  .2.1.5

ה, אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי למיטב ידיעת החבר

  בתמורה.

 שימוש בתמורהבאשר לתכניות החברה  .2.1.6

לצורך פעילותה השוטפת  המוקצות המניות הקצאתהחברה מייעדת את תמורת 
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פרעון לבנק לאומי ושל חברת הבת לרבות פרעון החוב  ופיתוח תכניותיה העסקיות

 .ש"ח יליוןמ 8.5 -לצים מרכזי קניות בסך כולל של כההלוואה 

 פי ההצעה-אישורים נדרשים ותנאים שנקבעו לביצוע ההקצעה על .2.1.7

 :הבאיםתנאים ה בהתקיימות יתהקצאת המניות המוקצות מותנ

אישור התקשרות החברה בהסכם ההשקעה וביצוע הקצאת המניות  .א

לחוק  275המוקצות באסיפה הכללית נשוא דוח זה, ברוב הנדרש לפי סעיף 

 ;החברות

קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות. החברה תפנה  .ב

הקצאת המניות ה, כאשר לקבלת אישור כאמור סמוך לאחר הגשת דוח ז

 ;תתבצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה

 ., ככל שידרשום רגולטוריים נוספיםקבלת אישורי .ג

 ערך של החברהט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות פירו .2.1.8

הסכם )" בהסכם עקרונותלמיטב ידיעת החברה, למעט התקשרות החברה 

ברה ציבורית בה רני צים הוא בעל מרכזי קניות בע"מ, חצים רני עם  "(עקרונות

 שפרסמה החברה מיידיהאשר פקע כמפורט בדיווח "(, צים מרכזי קניותשליטה )"

מבלי שהצדדים הגיעו  (2020-01-050701מס' אסמכתא: ) 2020, ביוני 7יום ב

וההלוואה כמפורט בהמשך סעיף  ,המובא בזאת על דרך ההפניה להסכם מחייב,

לבין אחרים הסכמים הנוגעים לרכישה ו/או מכירה של  םיזה להלן, אין בין הניצע

, רני צים המליץ על יואב קפלן לעיל 1.2.2כמפורט בסעיף  .ניירות ערך של החברה

 כדירקטור מטעמו.

התקשרה החברה בהסכם הלוואה  11.2.2020ביום  –צים מרכזי קניותמהלוואה 

נושאת ריבית של המיליון ש"ח  3בסך של  עם צים מרכזי קניות בהסכם הלוואה

ממועד  ימים 165 ועומדת לפירעון תוךצמודה למדד המחירים לצרכן  5%

 רהםעבד מר אב, שלפירעון ההלוואה להבטחת התחייבויות החברה .העמדתה

מיליון מניות רגילות של החברה אשר  2סך של  , בעל השליטה בחברה,ברנמילר

 .בשעבוד קבוע מרכזי קניות בבעלותו לטובת צים

 ה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעיםמניע .2.1.9

והוראות תקנות ניירות  1968-ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15על פי הוראות סעיף 

, יחולו המגבלות 2000-ג לחוק(, תש"ס15-א15ערך )פרטים לעניין סעיפים 

 :המוקצותהמפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות 

התקופה ישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה )להלן: "בתקופה של ש .2.1.9.1

תוך כדי  המוקצות"( לא יהיה ניצע רשאי להציע את המניות הראשונה

המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את 

 פרסומו.

במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה  .2.1.9.2

רת המסחר בבורסה, בלא הראשונה, יהיה ניצע רשאי להציע במסג

לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, 

לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג 
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, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, המוצעות מניותה

ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של המניות המוצעות בכל רבעון לא 

מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין  1%תעלה על 

זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות 

 וטרם מומשו או הומרו. ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה

על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, 

מהניצע שלא על פי תשקיף  המניות המוקצותואולם כל אדם שרכש את 

ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות 

 .החסימה כאמור בסעיף זה לעיל

 הסכם ההשקעה וההצעה הפרטית החריגה נימוקי דירקטוריון החברה לאישור .2.1.10

  –בנימוקיו לאישור הסכם ההשקעה התייחס דירקטוריון החברה בין היתר 

 )א( לצרכי המזומנים של החברה; 

)ב( תנודתיות מניית החברה )לדוגמה, מניית החברה עלתה בחמשת ימי המסחר 

 אג'(. 1040אג' לשער   575האחרונים לפני מועד אישור הדירקטוריון משער של 

לרבות שער ההמרה  ,)ג( לחלופות גיוס אחרות שהחברה בחנה בתקופה האחרונה

 (; 2020-01-012037)אסמכתא:  9.2.2020בהסכם עקרונות נשוא דוח מיידי מיום 

)ד( לתקופה מאתגרת זו בשוק ההון על רקע השפעות נגיף הקורונה ואי הודאות 

 שהיא יצרה; 

 סחירות של ניירות ערך בהקצאה פרטית; )ה( לדיסקאונט אי 

 )ו( צורך בהשלמה מהירה של הליך גיוס ההון;

 .מיליון ש"ח 18-בסך של כ המשמעותי )ז( היקף הגיוס

 . רני צים לבין החברההנהלת  בין ומתן משא של בדרךכאמור  נקבעההתמורה  .2.2

 .לעיל 2.1.6כאמור בסעיף החברה מייעדת את תמורת ההנפקה  .2.3

נדון נושא זה שעל  דירקטוריון החברה בהת הדירקטורים שהשתתפו בישיבשמות  .2.3.1

 סדר היום

בהחלטת הדירקטוריון שנתקבלה פה אחד השתתפו הדירקטורים הבאים: 

)דח"צ(, נאוה אברהם ברנמילר, ניר ברנמילר, דורון ברנמילר, איתן מחובר 

 זיו דקל. ו סברסקי סופר )דח"צ(

 שעל סדר היום .2.21פרטים נוספים בקשר עם נושא  .2.4

ביטוח במסגרת פוליסת נושאי משרה  להסדרי זכאי מר יואב קפלן יהיה .2.4.1

 .ודירקטורים כמקובל בחברה

 בנוסף, יהיה מר יואב קפלן זכאי לקבלת כתב שיפוי ופטור בנוסח הזהה לכתב .2.4.2

לנוסח  .משרה והדירקטורים המכהנים בחברההניתן לנושאי  והפטור השיפוי

תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה ל 8ראו נספח לפרק והפטור,  כתבי השיפוי

 . (2017-01-066187)מס' אסמכתא:  1.8.2017לציבור ותשקיף מדף מיום 

 לדוח זימון אסיפה זה. 'בנספח הצהרתו/ה של מר יואב קפלן מצ"ב כ .2.4.3

לתקנות  26הנדרשים מכוח הוראות תקנה  מר יואב קפלןם אודות פרטילהלן  .2.4.4

  הדוחות:
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 יואב קפלן שם:

 023047996 מספר תעודת זהות:

 16.9.1967 תאריך לידה:

 , פתח תקווה9ברקת  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון:

 לא חיצוני: דירקטור

 לא דירקטור בלתי תלוי:

ננסית/ מומחיות חשבונאית ופי בעל

 :כשירות מקצועית

 לא

של החברה, של חברה בת או חברה  עובד

 קשורה לה או של בעל עניין בה:

 לא

 מועד אישור האסיפה תאריך תחילת כהונה:

 אוניברסיטת תל אביב –במשפטים  LLB השכלה:

ורקע הר  מנכ"ל חברת רקע הר בע"מ   עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 ניהול ותפעול בע"מ

  משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי– 

 רני צים מרכזי קניות בע"מ

 מנכ"ל קבוצת חברות גן הצפון  

 רקע הר בע"מ   כדירקטור: תאגידים בהם משמש

 רקע הר ניהול ותפעול בע"מ 

 רקע י.ע.ר נכסים והשקעות בע"מ 

 ( בע"מ1999) אחזקותגן הצפון נכסים ו 

 ביג רקע בע"מ 

 רקע מידאס חברה לניהול בע"מ 

 רקע מידאס טייבה חברה לניהול בע"מ 

 רקע מידאס טמרה חברה לניהול בע"מ 

 רקע מידאס רהט חברה לניהול בע"מ 

 אין קרבה לבעל עניין אחר בחברה:
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 מקום כינוס האסיפה המיוחדת ומועדה .3

, מיוחדת של בעלי המניות בחברהניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה 

משרדי החברה ברח' עמל ב, 15:00בשעה  2020, יליוב 20 61 -, השניחמישי ביוםאשר תתכנס 

  .לעיל 1ף בסעי יםהמפורט יםהנושא יומה סדר על אשר ,בראש העין 13

 האסיפה של הפיזי כינוסה את המגבילות הוראות יחולו האסיפה כינוס למועד ועד ככל כי יובהר

 ניהול אופן עם בקשר 16.3.2020 מיום ערך ניירות רשות להודעת בהתאם אזי, החברה במשרדי

טלפונית, כאשר  ועידה שיחת באמצעות תתקיים האסיפה, תקשורת באמצעי כלליות אסיפות

 באסיפה השתתפותפרטי הועידה יפורסמו על ידי החברה מספר ימים לפני מועד האסיפה. 

  energy.com-ofirz@bren "ל:דוא בכתובת מראש לרישום כפופהשיחה טלפונית  באמצעות

 מראש לנרשמים יימסר הועידה לשיחת הגישה קוד. הקובע למועד במניה בעלות אישור ושליחת

 .כאמור

  שעל סדר היום ותהרוב הנדרש לאישור ההחלט .4

כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור נדרש לעיל  1.1לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף  .4.1

היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד )ג( לחוק החברות, 121בסעיף 

 : שיתקיים אחד מאלה

ת ייכללו לפחות רוב מקולות בעלי המניות שאינם יבמניין קולות הרוב באסיפה הכלל( 1)

בעלי השליטה בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; יות בהצבעה; במנין הקולות של בעלי המנ

סך קולות ( 2), בשינויים המחויבים; 276על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 

( לא עלה על שני אחוזים מכלל 1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 זכויות ההצבעה בחברה.

רוב יתקיים נדרש כי  לעיל 1.2.2-ו 1.2.1 בסעיפיםת והמפורט ותלצורך אישור ההחלט .4.2

 רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה.

 הצבעה באסיפה .5

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי שלוח, באמצעות כתב  .5.1

לחוק  2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

" מערכת ההצבעה האלקטרונית"-" וניירות ערךחוק )" 1968-ניירות ערך, תשכ"ח

 .בהתאמה(

ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות -בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .5.2

במניות בהתאם  עלותתקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת ב

-תש"סמסחרהלתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, 

"( ייערך כתב המינוי. המסמך הממנה שלוח להצבעה )""(תקנות הוכחת בעלות)" 2000

ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, -ידי הממנה או על-בכתב וייחתם על

ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף 

שעות לפני מועד האסיפה  48ופקד במשרדי החברה לפחות רק אם כתב המינוי לאסיפה ה

 או האסיפה הנדחית )לפי העניין(. 

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, הוכחת בעלות בהתאם לתקנות .5.3

mailto:ofirz@bren-energy.com
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ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, 

כהגדרתו להלן כנדרש לפי  במניה במועד הקובעימציא לחברה אישור בדבר בעלותו 

 התקנות האמורות.

, המועד החברותלתקנות  3)ג( לחוק החברות ותקנה  -( וב)182סעיף  הוראתל בהתאם .5.4

 2020 ,יוניב 17-, הד' יוםהקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 

ובע יהיה יום הק היום אזי, הקובע במועד מסחר יתקיים לא אם"(. הקובע המועד)"

 המסחר האחרון שקדם למועד זה.

שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  מניותבעל  .5.5

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו 

בד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובל

 .ערך מסוים

א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 4להוראות תקנה  בהתאם .5.6

דינו  -לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית 5יא44

 כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, , לחוק החברות (ד)83 בהתאם להוראות סעיף .5.7

: )א( מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה לעניין זה ת.תימנה הצבעתו המאוחר

הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב  המופיע על גבי כתב ההצבעה; )ב(

 .ההצבעה האלקטרונית מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .6

 שעל סדר היום לעיל נושאבעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס ל .6.1

לדוח זה או )ביחס לבעלי מניות לא  א' נספחבאמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כ

 רשומים( באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6.2

 ןכמשמעות) ככל שתהיינה ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה .6.2.1

, בכתובת: אתר ההפצה של רשות ניירות ערךב (לחוק החברות 88בסעיף 

/http://www.magna.isa.gov.ilובת: בכת ,אתר האינטרנט של הבורסה, וב

maya.tase.co.il "(ההפצה אתרי)". 

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של  .6.2.2

כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר 

 רשום בצירוף אישור בעלות.

ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה  בעל מניות רשאי לפנות .6.2.3

 והודעות העמדה )ככל שתהיינה(. 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה,  .6.2.4

בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה( 

המחזיק ניירות ערך כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום 

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

לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 תמורת דמי משלוח בלבד.

במקרה של בעל מניות לא  )א(הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם:  .6.2.5

, או נשלח לחברה אישור בעלות צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות – רשום

בעל המניות רשום במקרה של )ב( ; באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת צורף לכתב ההצבעה  - בספרי החברה

 .לפי הענייןהתאגדות, 

ת אישור הבעלות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל א מניותבעל  .6.2.6

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

בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה 

 מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות  .6.2.7

( שעות לפני מועד 4נו עד ארבע )י: ה, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה(אישור בעלות

 ההצבעה כתב הגיעו בו הינו המועד ההמצאה מועד זה כינוס האסיפה. לעניין

 .בראש העין 13עמל אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת  לצרף שיש והמסמכים

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.3

להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  בעל מניות לא רשום רשאי .6.3.1

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים  .6.3.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים 3)א()4יא44לפי סעיף 

 להצביע הזכאים רשימתהמחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע )"

"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל במערכת

של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין  12:00מניות שהעביר לו עד השעה 

)ד( לתקנות הצבעה 13להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 

 בכתב.

לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר .6.3.3

 רואישהאלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )"

"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע הרשימה מסירת

במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או 

מחשב הבורסה, את הפרטים באמצעות מערכות התקשורת המקושרות ל

 הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. 

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן  .6.3.4

 הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( 6: עד שש )המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.3.5

שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית 

"(. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה מועד נעילת המערכת)"

 ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

או יותר ( 5%)אחוזים  בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה .6.4

כויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות מסך כל ז
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, החברות לחוק 268בסעיף  ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו

במשרדה הרשום של החברה, בשעות לעיין  זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,

מצעות מערכת ההצבעה וברישומי ההצבעה בא בכתבי ההצבעההעבודה המקובלות, 

 האלקטרונית שהגיעו לחברה.

, הינה: כאמור (5%) חמישה אחוזים )א( כמות המניות המהווהנכון למועד דוח זה: 

 (5%) חמישה אחוזים המניות המהווה מניות רגילות של החברה; )ב( כמות 772,404

רגילות של מניות  280,147הינה:  ,מוחזקות בידי בעל השליטה בחברהבנטרול המניות ה

 החברה.

 .לפני מועד האסיפהימים  (10) עשרה עד: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .6.5

( ימים לפני 5חמישה )המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 

 .מועד האסיפה

)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד 66בהתאם להוראות סעיף  .6.6

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא 1%)

 על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום,  .6.7

ן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכ

ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה,  ההחלטות שעל סדר היום.

ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל 

הפצה ידי החברה באתר ה-שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על

בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים 

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את  ב לתקנות הודעה ומודעה.5-א ו5בתקנות 

  המועד הקובע.

 מניין חוקי .7

 כל, האסיפה בפתיחת חוקי מנין נוכח אם ורק אך הכללית באסיפה בדיון לפתוח ניתן .7.1

ן החוקי יהמני .ההחלטה על שהצביעו בעת החוקי המניין נוכח אם ורק אך תתקבל החלטה

לפחות מזכויות  25%של לפחות שני בעלי מניות שלהם  לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות

ההצבעה )כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה(, תוך מחצית השעה מן 

 המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. 

תדחה האסיפה כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי,  אם .7.2

או לכל יום אחר או שעה אחרת או  לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום

. "(הנדחית האסיפה"מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות )

על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.  החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי

באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם 

או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת  או על ידי שלוח,

. אם לפחות מזכויות ההצבעה 25%שלו/שלהם  ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות

הקבוע לאסיפה, כי  באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד

 .אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא
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 עיון במסמכים  .8

 במשרדיכל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, 

, בימים א' עד ה', (077-693-5151, על פי תיאום מראש )טל': העין , ראש13 עמלברח' החברה, 

בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, 

לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר  88בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

 .ילהבורסה כנזכר לעההפצה ובאתר האינטרנט של 

 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה .9

ממשרד שבלת  מורושירה אמיר שחר "ד ההחברה לעניין טיפול בדו''ח המיידי הינו עו ינציג

 .03-7778444; פקס: 03-7778333אביב, טלפון -, תל4ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 

 בכבוד רב,

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 נחתם ע"י:

 ומשנה למנכ"ל ניר ברנמילר, דירקטור



 

 נספח ב'

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 )"החברה"(

 שנתית כללית  ב הצבעה להצבעה באסיפהכת

 )"תקנות הצבעה בכתב"( 2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק א'

 . בע"מ אנרג'יברנמילר : חברהשם ה

 . מיוחדתכללית : אסיפה סוג האסיפה

  .0015: בשעה ,2020ביולי  20 16-, השניחמישי : ביוםמועד האסיפה

"(. אם כעבור מחצית השעה מן המועד החברה משרדי") ראש העין, 13עמל ברח' , משרדי החברה: מקום האסיפה

באותו מקום ובאותה , 2020 ביולי 27 23 -, השניחמישיין חוקי, תדחה האסיפה ליום ישנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 .השעה

אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטות  על סדר היוםפירוט הנושאים ש .1

 המוצעות

מר אברהם ברנמילר, בעל  תוארך כהונתלחוק החברות,  )ג(121מוצע לאשר כי בהתאם להוראות סעיף  .1.1

 וספותנ יםנש 3כ"ל החברה, לתקופה של נתו כמניו"ר הדירקטוריון במקביל לכהותפקיד ב השליטה בחברה,

 בדוח זימון האסיפה. 1.1. לפרטים נוספים ראו סעיף 31.7.2020מיום , החל חודשים נוספים 18

בתפקיד יו"ר הדירקטוריון במקביל  כהונתו של מר אברהם ברנמילרהארכת : "נוסח החלטה מוצע

 ".חודשים נוספים 18וספותנ יםנשלוש שכ"ל החברה לתקופה של נתו כמנלכהו

ובהסדר נוסף אישור התקשרות בהסכם השקעה רני צים לרבות אישור הצעה פרטית חריגה לרני צים  .1.2

להלן  1.2.2-ו 1.2.1בסעיפים  המובאות מההחלטות אחת כל בעבור ההצבעהמובהר כי  כאשר, השלוב בו

 :בנפרד והכל כמפורט להלן ןמה תעבור כל אח תעשה

מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה ובתוך כך לאשר הצעה פרטית חריגה  .1.2.1

, הכל כמפורט רני ציםלפיה יוקצו מניות רגילות של החברה ל (כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית(

 .זימון האסיפה לדוח 2.1בסעיף 

 :נוסח החלטה מוצע

ובתוך כך לאשר הצעה פרטית חריגה עם רני צים לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה "

 ."זימון האסיפה לדוח 2.1, הכל כמפורט בסעיף רני ציםל

בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה ימונה מר יואב קפלן כדירקטור שאינו דירקטור חיצוני בחברה  .1.2.2

 .ת הבאה של בעלי מניות החברההחל ממועד השלמת הסכם ההשקעה ועד תום האסיפה השנתי

 .לדוח זימון האסיפה 2.2לפרטים נוספים אודות מר יואב קפלן, ראו סעיף 

 :נוסח החלטה מוצע

בכפוף להשלמת הסכם ההשקעה, אישור מינויו של מר יואב קפלן כדירקטור שאינו דירקטור "

הבאה של בעלי שנתית חיצוני בחברה החל ממועד השלמת הסכם ההשקעה ועד תום האסיפה ה

 ".מניות החברה



 

 

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: .2

החברה, על פי  במשרדיכל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, 

, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה (077-6935151)טלפון: תיאום מראש 

לחוק החברות,  88כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף הכללית. 

, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל

ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו  www.magna.isa.gov.il אתר הפצה( שכתובתו –)מגנ"א ערך 

www.maya.tase.co.il.  

 : ההחלטות לאישורהרוב הנדרש באסיפה  .3

)ג( לחוק 121כי יתקיים הרוב הנדרש כאמור בסעיף נדרש לעיל  1.1לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף  .3.1

 : החברות, היינו, רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

יטה ת ייכללו לפחות רוב מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליבמניין קולות הרוב באסיפה הכלל( 1)

בחברה וכן מי שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המשתתפים בהצבעה; במנין הקולות של בעלי 

, 276האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף יות המנ

( לא עלה על שני 1) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה( 2)בשינויים המחויבים; 

 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 בעלי מכלל רגיל רוב יתקיים כי נדרש לעיל 1.2.2-ו 1.2.1 בסעיפים המפורטות ההחלטות אישור לצורך .3.2

 .באסיפה המשתתפים המניות

  :זכאות להשתתף בהצבעה .4

ועד המ)" 2020 ביוני 17 -רביעי ה יוםבהזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו  לקביעתהמועד הקובע 

 "(. הקובע

, או 1לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום :תוקף כתב הצבעה .5

יש להמציא לחברה . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה

 ( שעות לפני מועד ההצבעה.4עד ארבע )הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל,  כתב

 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. :מערכת הצבעה אלקטרונית .6

 .6935151-770 :פוןטל ,, ראש העין13ברח' עמל  החברהמשרדי  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .7

 לפני מועד האסיפה.ימים  (10) עשרה עד: המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .8

  .( ימים לפני מועד האסיפה5עד חמישה ): המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה .9

 פרסום ביום: המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום .10

 .ערך ניירות רשות של ההפצה באתרעל ידי החברה  הדיווח

 והודעות העמדהכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה  .11

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

                                                   
בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות   1

 שם החברה לרישומים.-על

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  ציון אופן ההצבעה: .12

 באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

 : ורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדהקבלת איש .13

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי  .13.1

 משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

והודעות ההצבעה כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 1בעל מניות לא רשום .13.2

, אלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיוהעמדה 

אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי 

 תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה. הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה

אחוזים או יותר מסך כל זכויות  (5) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה .13.3

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל 

זכאי בעצמו או  חר כינוס האסיפה הכללית,לחוק החברות, לא 268השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

במשרדה לתקנות הצבעה בכתב,  10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה באמצעות שלוח מטעמו 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות-הרשום של החברה, בימים א'

; )ב( רגילות של החברה מניות 772,404 ( כאמור, הינה: 5%)א( כמות המניות ההווה חמישה אחוזים )  

( בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, 5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

 מניות רגילות של החברה. 280,147הינה: 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון  1%בעל מניה אחד או יותר שלו  .13.4

לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא 

עה לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצב

בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא 

 לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. 

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה  .13.5

ים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים השוטפ

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות -בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על

ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה 5-א ו5האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

. אין בפרסום 2000-ה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"סעל אסיפ

 סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. 

 

 

 

http://maya.tase.co.il/


 

 

 חלק ב'

 .בע"מ ברנמילר אנרג'י: חברהשם ה

 .מיוחדתכללית : אסיפה סוג האסיפה

  .0015: בשעה ,2020 ביולי 20 16 -, השניחמישי : ביוםמועד האסיפה

אם כעבור מחצית השעה מן המועד "(. משרדי החברה)" , ראש העין13עמל ברח' , משרדי החברה: מקום האסיפה

באותו מקום ובאותה , 2020 ביולי 27 23 -, השניחמישי ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםישנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 .השעה

 .077-6935151משרדי החברה, טלפון:  :מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה

 .2020 ביוני 17-, הרביעייום : המועד הקובע

 :פרטי בעל המניות

 –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית ; :  ____________מס' זהות  : ____________ שם בעל המניות

אם בעל ; ____________ :בתוקף עד____________   :המדינה שבה הוצא; ____________ :מס' דרכון

 ____________.  :מדינת ההתאגדות____________   :מס' תאגיד –המניות הוא תאגיד 

 :אופן ההצבעה

 שליטה בעל אתה האם 2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
, אישי עניין בעל, בחברה
 או בכירה משרה נושא

 3מוסדי משקיע

 לא כן נמנע נגד בעד

כהונתו של מר "הארכת : לעיל מוצע 1.1בקשר עם סעיף 

בתפקיד יו"ר הדירקטוריון במקביל  אברהם ברנמילר

 יםנשלוש שכ"ל החברה לתקופה של נתו כמנלכהו

 ".חודשים נוספים 18וספותנ

     

לאשר את התקשרות ": לעיל מוצע 1.2.1בקשר עם סעיף 

ובתוך כך לאשר עם רני צים החברה בהסכם ההשקעה 

 2.1, הכל כמפורט בסעיף רני ציםהצעה פרטית חריגה ל

 .זימון האסיפה" לדוח

     

להשלמת הסכם  בכפוף": מוצע לעיל .2.21 סעיף עם בקשר

ההשקעה, אישור מינויו של מר יואב קפלן כדירקטור 

שאינו דירקטור חיצוני בחברה החל ממועד השלמת הסכם 

שנתית הבאה של בעלי מניות ההשקעה ועד תום האסיפה ה

 ".החברה

     

, נא לפרט: מוסדי משקיע או בכירה משרה נושא, אישי עניין בעל, בחברה שליטה בעלוסימנת כי הינך  ככל

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                   
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.   2

ן. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו ישיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניבעל מניות שלא ימלא טור זה או    3

 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.



 

________________________________________________________________________________ 

 

   ________________          ________   ___________ 

 )חתימת בעל המניות(                                                                                  )תאריך(           

 

 

כתב הצבעה זה תקף רק  – ( לחוק החברות(1)177)לפי סעיף  לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה
 .למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בצירוף אישור בעלות

עודת כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום ת –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
  התאגדות. הזהות/דרכון/תעודת










