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 2019, בדצמבר 5  תאריך:

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 )"החברה"(

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

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

 א.ג.נ.,

 של בעלי מניות החברה שנתית דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה הנדון: 

על אסיפה ומודעה "(, לתקנות החברות )הודעה חוק החברות)" 1999 -התשנ"ט ,בהתאם לחוק החברות

, "(ומודעה הודעה תקנות)" 2000-"סתשה(, והוספת נושא לסדר היום כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית

"( ולתקנות ניירות בכתב הצבעה תקנות)" 2005-"ותשסהלתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 

 כינוס בדבר הודעה אתבז ניתנת"(, הדוחות תקנות)" 1970 -"לתשהערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, 

, 15:00, בשעה 2020 ינוארב 12 -, הראשוןאשר תתכנס ביום , החברה מניות בעלי של שנתית אסיפה

  "(.האסיפה)" העין ראש, 13 עמלרח' ב החברהבמשרדי 

  האסיפה של יומה סדר על .1

בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה  דיון .1.1

  8201בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, 

 אסמכתא) 2019במרץ  28כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  ,31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום 

  "(.הדוח התקופתי( )"899602-01-2019

  וקביעת שכרו החברהמינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של  .1.2

 רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברהמשרד קסלמן וקסלמן  למנות מחדש את מוצע

 דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.להסמיך את ו

רואי חשבון, כרואה  ,משרד קסלמן וקסלמןמחדש של  : "לאשר את מינויומוצעהחלטה נוסח 

להסמיך את ו נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה הלתקופ החשבון המבקר של החברה

 ".דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 דירקטורים חיצונייםאשר אינם דירקטורים מחדש של מינוי  .1.3

עד תום האסיפה כדירקטור בחברה ( "אברהם)" ברנמילר אברהםמר   שלמינויו מחדש  .1.3.1

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

כדירקטור  ברנמילראברהם מר לאשר את מינויו מחדש של " :נוסח החלטה מוצע

 עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה". בחברה

 השנתית האסיפה תום עדבחברה  כדירקטור"( דורון)" דורון ברנמילר מרמחדש של  מינויו .1.3.2

 .החברה מניות בעלי של הבאה
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: "לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ברנמילר כדירקטור בחברה נוסח החלטה מוצע

 אסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".עד תום ה

 השנתית האסיפה תום עדבחברה  כדירקטור"( ניר)" ניר ברנמילר מרמחדש של  מינויו .1.3.3

 .החברה מניות בעלי של הבאה

כדירקטור בחברה עד  : "לאשר את מינויו מחדש של מר ניר ברנמילרנוסח החלטה מוצע

 תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

דירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה "( כזיוזיו דקל )"מחדש של מר  ומינוי .1.3.4

 של בעלי מניות החברה.

כדירקטור בחברה עד תום  זיו דקל: "לאשר את מינויו מחדש של מר נוסח החלטה מוצע

 בעלי מניות החברה".האסיפה השנתית הבאה של 

 .להלן 2סעיף ראו  לעיל, 1.3נושא לפרטים נוספים אודות 

 מובהר, כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד.

 שעל סדר יומה של האסיפה 1.3נושא פרטים נוספים אודות  .2

 םלתו עד בחברה כדירקטורים ניר וזיואברהם, דורון, את הארכת כהונתם של ה"ה  לאשר מוצע .2.1

 .הבאה השנתית האסיפה

, כלולים חותלתקנות הדו 26לפי תקנה , הנדרשים ניר וזיוה"ה אברהם, דורון,  אודות פרטיםה .2.2

 בדוח התקופתי ונכללים בזאת על דרך ההפניה.

 ח זה."לדו 'א כנספח רצ"בב לחוק החברות 224סעיף  לפיהדירקטורים הנ"ל  הצהרות .2.3

 בקשר עם האמור, מובהר כי:  .2.4

כמקובל בחברה וכן ופטור ימשיכו להיות זכאים לכתבי שיפוי  ניר וזיואברהם, דורון, ה"ה  (א)

 לביטוחם במסגרת פוליסת נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברה;

 , כפי שיקבע מעת לעתהקבועבסכום  דירקטוריםלגמול זכאי להיות  ךימשי זיוה"ה  (ב)

 .2000-התש"סתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, בהתאם ל

 .ד' בדוח התקופתי לפרק 21בתקנה  מפורטים ם של ה"ה אברהם, דורון ונירתנאי העסקת (ג)

 מקום כינוס האסיפה השנתית ומועדה .3

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר 

 אשר ,, ראש העין13עמל רח' בהחברה במשרדי  15:00בשעה  2020 ינוארב 12 -ה ראשוןביום תתכנס 

 .לעיל 1 בסעיף יםהמפורטהנושאים  יומה סדר על

 ההחלטות לאישור הנדרש הרוב .4

רוב רגיל מכלל קולות לעיל, הינו  1.3 -ו 1.2 ות בסעיפיםהמפורט ותההחלטהרוב הנדרש לצורך אישור 

 ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. .בעלי המניות המשתתפים בהצבעה
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 באסיפה והצבעה השתתפות זכאות ורךהמועד הקובע לצ .5

בכתב, המועד הקובע לתקנות הצבעה  3)ג( לחוק החברות ותקנה  -( וב)182סעיף  הוראתל בהתאם .5.1

 ,2019 דצמברב 10-, השלישי יוםו לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינ

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

 האחרון שקדם למועד זה.

 2000-תש"סהבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  .5.2

-"(, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתלתקנות הוכחת בעלות)"

"(, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם הבורסהבע"מ )" אביב

במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס  בעלותוחברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר 

ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת לחילופין,  אושבתוספת לתקנות הוכחת בעלות 

 האסיפה אולפני מועד האסיפה  שעות 48ה להלן(, לפחות ההצבעה האלקטרונית )כהגדרת

 (.העניין)לפי  הנדחית

בהתאם להוראות תקנון  ידי שלוח, הכל-בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .5.3

החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת 

"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על כתב המינויבעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה )"

דרך ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם ב

שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי  מינויהמחייבת את התאגיד. 

 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית )לפי העניין(.  48החברה לפחות 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .6

באמצעות  שעל סדר היום לעיל 1.3-ו 1.2פים המפורטים בסעי יםנושאבעל מניות רשאי להצביע ביחס ל

או )ביחס לבעלי מניות לא רשומים( באמצעות מערכת  לדוח זה 'ב נספחככתב הצבעה בנוסח המצורף 

חוק ניירות )" 1968-תשכ"חהלחוק ניירות ערך,  2הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 " בהתאמה(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"-" וערך

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6.1

 88בסעיף  ןכמשמעות) ככל שתהיינה ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה .6.1.1

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

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

maya.tase.co.il "(ההפצה אתרי)". 

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב  .6.1.2

ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף 

 אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות  .6.1.3

 העמדה )ככל שתהיינה(. 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר  .6.1.4

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

ל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן באתרי ההפצה, לכ
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הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע 

 כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

 – לא רשום במקרה של בעל מניות )א(הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם:  .6.1.5

, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות

צורף לכתב  - בעל המניות רשום בספרי החברהבמקרה של )ב( ; ההצבעה האלקטרונית

 .לפי הענייןצילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, ההצבעה 

כאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, ז .6.1.6

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.

ישור המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות א .6.1.7

( שעות לפני מועד האסיפה. 4: הנו עד ארבע )בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה(

 לצרף שיש והמסמכים ההצבעה כתב הגיעו בו הינו המועד ההמצאה מועד זה לעניין

 .אליו, אל משרדה של החברה

 של משרדה אל לפנות, האסיפה מועד לפני שעות( 24) וארבע עשרים עד, רשאי מניותבעל  .6.1.8

 ההצבעה כתב את למשוך, החברה של דעתה להנחת זהותו את שהוכיח ולאחר, החברה

 .שלו הבעלות ואישור

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.2

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  .6.2.1

 ההצבעה האלקטרונית.

רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית  .6.2.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים 3)א()4יא44סעיף 

"(, במערכת להצביע הזכאים רשימתהמחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע )"

ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו 

הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים  של המועד 12:00השעה עד 

 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13להצביע במערכת, לפי תקנה 

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה  .6.2.3

 מסירת רואישהאלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )"

ל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר "(, לכהרשימה

מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות 

התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת 

 ההצבעה האלקטרונית. 

שאי לציין את אופן הצבעתו בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ר .6.2.4

 ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 לפני שעות( 6) שש עד: המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.2.5

מועד נעילת מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית )"
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לקטרונית תהיה ניתנת לשינוי "(. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האהמערכת

 יטול עד למועד נעילת המערכת.ולב

( או יותר מסך כל 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .6.3

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

 או בעצמו זכאילחוק החברות,  268בסעיף  מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו

הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי  במשרדה, לעיין מטעמו שלוח באמצעות

 ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

 771,167 הינה:כאמור, ( 5%המהווה חמישה אחוזים )כמות המניות  )א(למועד דוח זה:  נכון

 המניות בנטרול( 5%חמישה אחוזים ) המהווה המניות כמות מניות רגילות של החברה; )ב(

 .החברה לש רגילות מניות 278,909: הינהמוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, ה

מדרך אחת, תימנה  ככל שבעל מניה יצביע ביותר, לחוק החברות (ד)83בהתאם להוראות סעיף  .6.4

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

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

 .באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

 האסיפה.

( לפחות 1%)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד )66בהתאם להוראות סעיף  .6.6

על סדר היום של מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא 

 האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

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

הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר 

 היום. 

שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה ככל שיבוצעו 

השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר 

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא -היום, יפורסם על

 ב לתקנות הודעה ומודעה.5-א ו5רטים בתקנות יאוחר מן המועדים המפו

 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 עיון במסמכים  .7

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

העבודה המקובלות, וזאת עד , בימים א' עד ה', בשעות (077-6935151)טלפון: על פי תיאום מראש 

מועד האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן 

 .לעילאמור ההפצה כ ילחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר 88בסעיף 

 חוקי  מניין .8

חוקי ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין  .8.1

לרבות  ,שלוח, או באמצעות כתב הצבעהאו על ידי  ים, בעצמםנוכח ויתהווה בשעה שיהי
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שלהם לפחות עשרים וחמישה ( בעלי מניות 2שני ) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,

 .( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה25%אחוזים )

כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, לא נכח מנין חוקי באסיפה ה .8.2

תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע 

 .על כך לבעלי המניות

באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה / יהיו  נוכח/ים בעצמו/ם או על  .8.3

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

( לפחות מזכויות ההצבעה, 25%האלקטרונית, בעל/י מניות שלו / שלהם עשרים וחמישה אחוזים )

תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר 

 משתתפים שהוא.

 החברה לעניין הטיפול בדוח זה נציג .9

תל  ,4ברקוביץ' מרח' , אמיר שחר ושירה מור"ד העו םבדו''ח המיידי הינלעניין טיפול  החברה ינציג

 .03-7778444; פקס: 03-7778333טלפון  אביב,

 

 בכבוד רב,       

 

 בע"מברנמילר אנרג'י         

 

 , דירקטור ומשנה למנכ"לניר ברנמילר נחתם על ידי: 



 

 

 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

 . כללית שנתית: אסיפה סוג האסיפה

  .15:00 בשעה ,2020בינואר  12-, הראשון : ביוםמועד האסיפה

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

 .באותו מקום ובאותה השעה, 2020ינואר ב 19 -, הראשון ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםישנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

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

 המוצעות

 ;מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו .1.1

, כרואה החשבון רואי חשבון קסלמן וקסלמןלאשר את מינויים מחדש של משרד : "נוסח החלטה מוצע

המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע 

 ."את שכרו

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  אברהם ברנמילרמינויו מחדש של  מר  .1.2

 ;החברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה  אברהם ברנמילרמר לאשר את מינויו מחדש של : "נוסח החלטה מוצע

 ".השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  דורון ברנמילרמינויו מחדש של מר  .1.3

 ;החברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה  דורון ברנמילרלאשר את מינויו מחדש של מר ": נוסח החלטה מוצע

 ".השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  .1.4

 ;החברה

לאשר את מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה ": נוסח החלטה מוצע

 ".בעלי מניות החברההשנתית הבאה של 

 ;מינויו מחדש של מר זיו דקל כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה .1.5

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית  זיו דקללאשר את מינויו מחדש של מר ": נוסח החלטה מוצע

 ".הבאה של בעלי מניות החברה



 

 
 לדוח זימון האסיפה. 2שעל סדר היום, ראו סעיף  1.5עד  1.2לפרטים נוספים אודות נושאים 

 .בנפרד תיערך דירקטור כל לגבי ההצבעה כי, מובהר

  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. 

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

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

www.maya.tase.co.il.  

 : ההחלטות לאישורהרוב הנדרש באסיפה  .3

 קולות מכלל רגיל רובלעיל, הינו )כולל(  1.5עד  1.1המפורטות בסעיפים  ההחלטותהרוב הנדרש לצורך אישור 

 .בהצבעה המשתתפים המניות בעלי

  :זכאות להשתתף בהצבעה .4

 10-ה שלישייום  הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של לקביעתהמועד הקובע 

 "(. המועד הקובע)" 2019בדצמבר 

, 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.4ארבע ) עדהצבעה 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 החברה,משרדי  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .7

 האסיפה.לפני מועד 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:  

  .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.

 : קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה .13

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


 

 

בל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי בעל מניות זכאי לק .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 של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיובאתר ההפצה העמדה 

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

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

אחוזים או יותר מסך כל זכויות  (5) ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישהבעל מניות אחד או י .13.3

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

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

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

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

מניות רגילות של החברה; )ב(  771,167כאמור, הינה: ( 5%)א( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )  

מניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, ( בנטרול ה5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

 מניות רגילות של החברה. 278,909הינה: 

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 

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

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. 

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

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

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

ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה 5-א ו5אוחר מן המועדים המפורטים בתקנות האמורות, וזאת, לא י

. אין בפרסום 2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. 

 

 

 

 

 



 

 

 חלק ב'

 .בע"מ ברנמילר אנרג'י: חברהשם ה

 כללית שנתית.: אסיפה סוג האסיפה

  .15:00 בשעה ,2020בינואר  12 -, הראשון : ביוםמועד האסיפה

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

 .מקום ובאותה השעהבאותו , 2020ר ינואב 19 -, הראשון ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםישנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

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

 .2019בדצמבר  10-, השלישייום : 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

 2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום

 נמנע נגד בעד

מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון,  לאשר את מינויים: "לעיל מוצע 1.1בקשר עם סעיף 

כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את 

 ".דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

   

לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם ברנמילר כדירקטור : "לעיל מוצע 1.2בקשר עם סעיף 

 ".הבאה של בעלי מניות החברהבחברה עד תום האסיפה השנתית 

   

לאשר את מינויו מחדש של מר דורון ברנמילר כדירקטור בחברה ": מוצע לעיל 1.3 סעיף עם בקשר

 ".עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

   

לאשר את מינויו מחדש של מר ניר ברנמילר כדירקטור בחברה ": לעיל מוצע 1.4בקשר עם סעיף 

 ".האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברהעד תום 

   

לאשר את מינויו מחדש של מר זיו דקל כדירקטור בחברה עד ": לעיל מוצע .51בקשר עם סעיף 

 תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

   

 

   ________________          ________   ___________ 

 )חתימת בעל המניות(                                                                                  )תאריך(           

 

 

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

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

                                                   
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.   2



 לכבוד

 "(החברה)" בע"מ ברנמילר אנרג'י

 בחברה דירקטורמועמד לכהן כ תהצהר הנדון:

 11.4.1952 051211308 אברהם ברנמילר אני הח"מ,

 תאריך לידה מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה 

 , רמת השרון19הבושם  ישראלית

 מען להמצאת כתב בי דין נתינות

 כדלקמן: כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, , כי מתקיימים בימצהיר ומאשר בזה

חוק )" 1999-"טחוק החברות, תשנל ב224 -א ו224פים סעי בהתאם להוראותהצהרה זו ניתנת על ידי,  .1

 .הדירקטור בחבר"(, כמועמד לכהן כהחברות

 :כי רואני מאשאין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה , לכהן כדירקטור בחברהר אני כשי .2

ינים עם תפקידי יאינם עלולים ליצור ניגוד ענאו /האחרים אינם יוצרים ו יועיסוקי יתפקידי .2.1

 .כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה

 ואינני פסול דין. לא הוכרזתי כפושט רגל .2.2

 ה מהמפורטותעבירלא הורשעתי בפסק דין חלוט בבמהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו,  .2.3

 להלן:

 392 )שוחד(; 297-290; -1977תשל"ז בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, .2.3.1

)זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף(;  420-418)קבלת דבר במרמה(;  415)גניבה בידי מנהל(; 

)עבירת מנהלים ועובדים  424)רישום כוזב במסמכי תאגיד(;  423)שידול במרמה(;  422

)מרמה והפרת  425גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(; -א )אי424בתאגיד(; 

 )סחיטה(. 427-428 -ו )העלמה במרמה(; 426אמונים בתאגיד(; 

ד )שימוש 52 -ג 52: 1968-, תשכ"חיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערךבעבירה לפי הסע .2.3.2

 )תרמית בקשר לניירות ערך(. 54 -ו)הפרת הוראות חוק ניירות ערך(;  )א(53במידע פנים(; 

עבירות מנהלים בתאגיד או  ,מרמה ,הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד .2.3.3

 עבירות של ניצול מידע פנים.

אינני ירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה בעבהרשעה  .2.3.4

בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה  כדירקטור שמשראוי ל

 .על חמש שנים מיום מתן פסק הדין

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .2.4

טילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי לא ה

 )ב( לחוק החברות.225כהגדרתם בסעיף  –"ועדת אכיפה מנהלית"  -אכיפה" ו

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26וכן פרטים בהתאם לתקנה  להלן פרטים אודות כישוריי .3

ים בחלק ד' )פרטים נוספים על התאגיד(, המצורף לדו"ח התקופתי של מפורט, 1970 -ומידיים(, התש"ל

 (, ומצורפים להצהרתי זו על דרך ההפניה.2019-01-028996)אסמכתא מס'  31.12.2018החברה ליום 

שבו נרכשה האקדמי  , בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסדיהשכלת .3.1

 :והתואר שאני מחזיק בהם
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 שם מוסד תחום/ מקצוע תואר אקדמי

אוניברסיטת מדינת  הנדסת מכונות בוגר

 אוהיו

אורט טכניקום  הנדסת מכונות בוגר

 גבעתיים

המרכז הישראלי  למהנדסים MBA תואר שני

 לניהול )מי"ל(

 ______________________________________________ :השכלה אחרת ותעודות מקצועיות .3.2

שנים האחרונות הינם )לגבי כל עיסוק יש לפרט את  5 -עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב .3.3

 התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד(: 

 משך הזמן שכיהנת בתפקיד מקום העבודה )שם מלא( התפקיד

מנכ"ל ויו"ר 

 דירקטוריון

 ועד היום 2012 ברנמילר אנרג'י בע"מ

  הנני מכהן כדירקטור ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות:תאגידים בהם  .3.4

 .בע"מ 10סול -הייבריד ביוו מברנמילר אנרג'י )רותם( בע"

לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה  .4

הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את  -ולגודלה 

 כדירקטור בחברה.

 הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .5

, או תתקיים עילה לפקיעת בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו כדירקטוראם עד לתום כהונתי  .6

בהצהרתי  ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור לחברה.מיד כך  על אודיע, כהונתי כדירקטור בחברה

 זו.

ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה  .7

במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי 

 לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

 

 _______4/12/2019_לראיה באתי על החתום היום ____ו

______________ 

 חתימה

 


















