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              לכבוד        לכבוד

    מ"בע אביב-להבורסה לניירות ערך בת    רשות ניירות ערך 

  באמצעות המגנ"א    באמצעות המגנ"א

  ג.א.נ.,        ג.א.נ.,

של שנתית בדבר כינוס אסיפה כללית דיווח מיידי  –קבוצת א. דורי בע"מ ("החברה")   הנדון: 

("תקנות  1970-תש"להדיים), י(דוחות תקופתיים ומיתקנות ניירות ערך להחברה, בהתאם  

  ("חוק החברות") ("הדוח") 1999-תשנ"טהחוק החברות, להדוחות") ו 

 יםנושאהשל בעלי המניות של החברה, אשר  שנתית ליתן הודעה על כינוס אסיפה כלליתהחברה מתכבדת 

  ").האסיפהזה (" דוחכמפורט ב יםהנושאשעל סדר יומה יהיו 

  האסיפה ומועדה מקום קיום  .א

, 10ניסים אלוני ברחוב במשרדי החברה,  ,9:30 , בשעה2013 במאי 16 ',ה האסיפה תתקיים ביום

. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, כמפורט להלן, אביב-תל

  ").האסיפה הנדחיתובאותו מקום (" 9:30, בשעה 2013במאי  23 ',ה תידחה האסיפה ליום

  וההחלטות המוצעותשעל סדר היום  יםהנושא  .ב

בדצמבר  31ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום  הצגה .1

(ובכללו הדוחות הכספיים ודוח  2012בדוח התקופתי של החברה לשנת ניתן לעיין  - 2012

 ), 2013-01-005776 (אסמכתא מספר: 2013במרס  14ביום הדירקטוריון), אשר פורסם 

אתר (" www.isa.gov.il"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת הדוח התקופתי("

אביב בע"מ בכתובת - ") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתלההפצה

www.maya.tase.co.il )"אתר הבורסה.(" 
 

 דירקטורים אינם אשר החברה בדירקטוריון המכהניםמחדש של דירקטורים  מינוי .2

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון  - חיצוניים

ה"ה אריה מינטקביץ, דור (יוסף) סגל, שרון  –החברה (למעט דירקטורים חיצוניים) 

לתקופת  כדירקטורים בחברה - גב' רינת רמלרהאל צאיג וזוזובסקי, יעקב אלינב, יחזק

 .כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה
הדירקטורים אריה מינטקביץ, דור (יוסף) סגל, שרון זוזובסקי, יעקב  אודותלפרטים 

) לתקנות 10ב(א)(36-ו 26פי תקנות - הנדרשים על גב' רינת רמלרהאלינב, יחזקאל צאיג ו

נכון  ."פרטים נוספים על החברה" - דוח התקופתיד' לבפרק  26, ראה תקנה הדוחות

  .כפי שהובאו בדוח התקופתי ם של הדירקטורים, למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטי

ב לחוק החברות. 224כל אחד מהדירקטורים האמורים חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 

יין בהן גם במשרדה הרשום של לדוח זה וניתן לע 'א נספחמצורפות כהצהרות אלה 

  .החברה

לגמול  םזכאי שרון זוזובסקי, יעקב אלינב, יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר ה"ה

בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  " שנקבעמרביהסכום הדירקטורים לפי "

 החברהובהתאם לדרגת ההון של ") הגמול תקנות(" 2000-לדירקטור חיצוני), התש"ס

  אלה. בתקנות  כמוגדר
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ה"ה אריה מינטקביץ, דור (יוסף) סגל, שרון זוזובסקי, יעקב אלינב, יחזקאל צאיג והגב' 

תקנון החברה ב לאמור בהתאם לביטוח, להתחייבות לשיפוי ולפטור זכאיםרינת רמלר 

 שלידי האסיפה הכללית -לוכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים, בתנאים שאושרו ע

(ביחס  2011ביוני  16(ביחס לביטוח) וביום  2009ביוני  7ל החברה ביום בעלי המניות ש

   ).ולפטור יפוישהתחייבות לל

  .הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרדמובהר בזאת, כי ה

דירקטוריון לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ב": נוסח החלטה מוצע

אריה מינטקביץ, דור (יוסף) סגל, שרון ה"ה  - )חיצונייםהם דירקטוריה למעט(חברה ה

לתקופת  כדירקטורים בחברה - זוזובסקי, יעקב אלינב, יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר

  ."כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של  מינוי .3

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט  -  2012חברה ודיווח על שכרם בשנת ה

פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית 

 השנתית הבאה.

בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי, בו מובאים, בין היתר, פרטים  לעייןניתן 

  .2012ון המבקרים של החברה בשנת אודות שכרם של רואי החשב

 את גבאי פורר משרד רואי החשבון קוסטמחדש של  לאשר מינוי": נוסח החלטה מוצע

קסירר לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית 

  ".הבאה

ם מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורי - חיצוניים מחדש של דירקטורים מינוי .4

מר עמוס  ) מינוי1: (שנייהלתקופת כהונה  החיצוניים המכהנים בדירקטוריון החברה

 26של שלוש שנים שתחילתה ביום נוספת ספיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 

של שלוש נוספת מר מתי דב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה  )  מינוי2; (2013בדצמבר, 

  .2013במאי,  16שנים שתחילתה ביום 

לתקנות לפי "הסכום המרבי" בהתאם דירקטורים לגמול זכאים ה"ה עמוס ספיר ומתי דב 

דרגתה בהתאם לו 2000- החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

, להתחייבות לשיפוי לפטור זכאים , ונוסף על כך הםשל החברה, כפי שתהא מעת לעת

וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים המכהנים, תקנון החברה ב לאמור בהתאם לביטוחו

 2009ביוני  7בעלי המניות של החברה ביום  שלידי האסיפה הכללית -לבתנאים שאושרו ע

  ).ולפטור יפוישהתחייבות ל(ביחס ל 2011ביוני  16(ביחס לביטוח) וביום 

ת ) לתקנו10ב(א)(36-ו 26פי תקנות -הנדרשים על הדירקטורים החיצוניים אודותלפרטים 

נכון  "פרטים נוספים על החברה". –דוח התקופתי לבפרק ד'  26הדוחות, ראה תקנה 

למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטים של ה"ה מתי דב ועמוס ספיר, כפי שהובאו בדוח 

לכהן מר עמוס ספיר חדל  2013, סבמר 31למעט כמפורט להלן: ביום  ,התקופתי

כן, מר מתי דב מכהן -כמו ;ובנו בע"מ נ. פלדמן חברת דירקטוריוןכדירקטור וכיו"ר 

גני שרונה (אמטא) בע"מ, אמאר יועצים בע"מ, כדירקטור בחברות פרטיות הבאות: 

  . ) בע"מ, א.מ. אמטיסט רוטשילד, שותפות מוגבלת2010בע"מ, א.מ. אמטיסט ( מד.ג.ע.

התנאים הנדרשים לגביהם כי מתקיימים , הצהרה על חתמו ה"ה עמוס ספיר ומתי דב

וכן התנאים  לחוק החברות, 241, בהתאם להוראת סעיף חיצוני כדירקטור םנוילמי

ההצהרות  לחוק החברות.ב 224הנדרשים למינויו כדירקטור בהתאם להוראת סעיף 

  .'בנספח כמצורפות 
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  .בחברה תעשה בנפרדחיצוני הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור מובהר בזאת, כי ה

: "לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים המכהנים נוסח החלטה מוצע

מר עמוס ספיר כדירקטור חיצוני בחברה  ) מינוי1( :לתקופת כהונה שנייה בדירקטוריון החברה

מר מתי דב  )  מינוי2; (2013בדצמבר,  26של שלוש שנים שתחילתה ביום נוספת לתקופה 

  ".2013במאי,  16וש שנים שתחילתה ביום של שלנוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 

 מקום כינוס האסיפה ומועדה, מניין חוקי, המועד הקובע ואופן ההצבעה  .ג

במשרדי החברה,  9:30, בשעה 2013 יבמא 16', התתכנס ביום השנתית האסיפה הכללית  .1

 אביב. - , תל10ברחוב ניסים אלוני 

 כתב באמצעות או שלוח דיי-על או נוכחים, בעצמם שיהיו בשעה יתהווה חוקי מניין .2

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

) 50%חמישים אחוזים ( יחד לפחות, המחזיקים מניות בעלי שני ,")תקנות הצבעה בכתב("

 נכח האסיפה. לא לפתיחת מן המועד שנקבע השעה מחצית ההצבעה, תוך מזכויות לפחות
האסיפה,  לתחילת מחצית השעה מהמועד שנקבע בתום הכללית באסיפה מניין חוקי

ובאותו המקום  9:30), בשעה 2013במאי,  23לאותו יום בשבוע הבא (ליום  האסיפה תדחה

יתהווה בשעה שיהיו נוכחים,  הנדחית החוקי באסיפה המניין ").הנדחית האסיפה("

יחד עשרים וחמישה אחוזים  יקיםהמחז מניות לפחות, בעלי שני שלוח, ידי-על או בעצמם

 המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. מן השעה ההצבעה, תוך מחצית ) לפחות מזכויות25%(

(ב) 182בסעיף  הכללית, כאמור באסיפה בעל מניות להצבעה זכאות לקביעת הקובע המועד .3

המועד (" 2013באפריל,  18יום בלתקנות הצבעה בכתב, הינו  3לפי תקנה לחוק החברות 

 .")ובעהק

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה  .4

ידי מיופה כוח לאחר שיופקד מסמך הממנה שלוח להצבעה, בהתאם לתקנון - אישית או על

שעות  36במשרדי החברה לפחות  או העתק מתאים, להנחת דעת הדירקטוריון, החברה,

 האסיפה הנדחית. לפני תחילת האסיפה הכללית או

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .5

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

תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות 

מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין  ערך מסוים. כל בעל

שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע - המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על

באסיפה, ימציא לחברה לפני תחילת האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו 

עלות במניה לצורך במניה במועד הקובע בהתאם לתוספת לתקנות החברות (הוכחת ב

 .2000- הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס

 4ב.-ו 2.ב פיםבסעי יותוהמנ ההחלטותכן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה לגבי -כמו .6

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות  ").כתב ההצבעהבאמצעות כתב הצבעה (" לדוח

ה, באתר ההפצה לחוק החברות, ככל שינתנו הודעות עמד 88העמדה כמשמעותן בסעיף 

") ובאתר אתר ההפצה(" http://www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך בכתובת: 

. http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ, בכתובת: -האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר  הצבעה בכתב

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

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית והודעות העמדה. 

ההפצה, מאת חבר הבורסה לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר 
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שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו 

או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת , מעוניין לקבל קישורית כאמור

, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד תשלום

  עניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.; הודעתו להקובע

את כתב ההצבעה שבו ציין בעל המניות את אופן הצבעתו והמסמכים שיש לצרף אליו 

כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה במסירה או בדואר רשום בצירוף 

, 10 ניסים אלוניאישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה (רחוב 

) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד 72) לא יאוחר משבעים ושתיים (אביב-תל

) ימים לאחר 10ידי בעל מניות הינו עד עשרה (-האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על

  המועד הקובע.

 ההחלטההנדרש לקבלת  הרוב  .ד

 ,לדוח 3עד ב. 2ב.בסעיפים ות הדרוש באסיפה (ובאסיפה נדחית) לאישור ההחלטות המנוי הרוב

, באסיפה הנוכחים המניות בעלי קולות מכלל) 50%של יותר מחמישים אחוזים (הינו רוב רגיל 

  .הנמנעים קולות את בחשבון להביא מבלי וזאת, בה והצביעו להצביע הרשאים

רוב הינו , . לדוח4ב.בסעיף ההחלטות המנויות הדרוש באסיפה (ובאסיפה נדחית) לאישור  הרוב

) מכלל קולות המצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את 50%רגיל של יותר מחמישים אחוזים (

ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב יבמנ) 1( קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

ט מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למע

ן כלל הקולות יהצבעה; במניבעניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים 

על מי שיש לו עניין אישי יחולו  ;בון קולות הנמנעיםחשלי המניות האמורים לא יובאו בעשל ב

ולות המתנגדים מקרב בעלי קסך ) 2; (לחוק החברות, בשינויים המחויבים 276הוראות סעיף 

מכלל זכויות ההצבעה ) 2%(לא עלה על שיעור של שני אחוזים  ) לעיל1בסעיף (מורים המניות הא

  .בחברה

 בדוח המיידי ועיון המיידי בדוח לטיפול החברה נציגי  .ה

-, תל10ניסים אלוני  יצחקי, מרחוב אורעד עו"ד הינו זה מיידי בדיווח הטיפול לעניין החברה נציג

  .03-5331462, פקס: 03-7778111טלפון:  ,אביב

 עיון במסמכים  .ו

בעל מניה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה וכן בהצהרות 

, בימים א' עד ה' בין השעות אביב-תל ,10ניסים אלוני  הדירקטורים במשרדי החברה, ברחוב

כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה -כמו , בתיאום מראש עם נציג החברה.09:00-16:00

לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר  88ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

  הבורסה.

 רב, בכבוד         

  בע"מ דורי .קבוצת א

  ידי:- נחתם על

  רונן אשכנזי, מנכ"ל

  אורעד יצחקי, סמנכ"ל ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה


		2013-04-08T17:27:05+0000
	IsaSig 4 Client




