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 בע"מ  107גרופ 

 )"החברה"( 

 2021 ,ובראוקט ב 5

 לכבוד    לכבוד

 בע"מ ל אביבהבורסה לניירות ערך בת  רשות ניירות ערך 

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

 של בעלי המניות של החברה  מיוחדתית ללכ ס אסיפהונדבר כי ידי בח מיוד הנדון: 

ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  ל,  (החברות"  "חוק)  1999-תשנ"טה  החברות,  חוק ל   בהתאם תקנות 

הדוחות)"  1970-תש"לה החברותל,  "(תקנות  בחברה  ומודעה  הודעה  )  תקנות  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  על 

החברות )הצבעה בכתב  תקנות  ל  ,"(תקנות הודעה ומודעה)"  2000-ס "שתה(,  וםיהלסדר    ושאוהוספת נ ת  יבוריצ

על    זאתבמודיעה    ,"(תקנות ההצבעה)"  2005-תשס"והוהודעות עמדה(,   מיוחדת  כללית    יפהוס אסכינהחברה 

  להמשפטיים ש  ציהיוע  שרדימב  ,15:00בשעה  ,  2021,  נובמברב  10  ,'דביום    ךשתיער  הות של החברי נלי המ בע  לש

מ   רה,החב ושאיתן  ועורכיהולל  דין  עורכי  אבן    דות,  אבא  בשד'  קומה  Cכניסה  הרצליה,    10פטנטים,   ,7  

   ."(האסיפה)"

   האסיפה היום שלדר ס .1

פינגר ה"ה  של    יןמינוור  ישא   –היום    סדרשעל    2  -ו   1מספר    יםנושא .1.1 סקורניק ו   רן ק-מאיה    עינת 

 . תו חיצוני  תויור רקטיכד

המהווה גם  ה לציבור  להנפקה ראשונ   ה לתשקיף להשלמ  7לפרק    7.1בהמשך לאמור בסעיף   .1.1.1

  2021,  אוגוסטב  27, נושא תאריך  2021,  באוגוסט  26שפורסם ביום  תשקיף מדף של החברה  

קרן  -ר בדבר מינויה של הגברת מאיה פינג"(,  התשקיף)"  ( 2021-01-071470)מס' אסמכתא:  

פינגר)" בלכהונה  "(  קרן-הגברת  הכדירקטורית  מיום    חברהדירקטוריון  אי,  במ  1החל 

וצע  מ,  לחברה ציבורית  החברה  יכתעם הפ   הרית חיצונית ב דירקטולכהן כוזאת כדי    ,2021

הגב  למנות פינגראת  סקורניקאת    וכןקרן  -רת  עינת  סקרוניק )"  הגברת  הגברת )  "(הגברת 

תיקר  קרן-ר פינג סקורניק  להלן:נא והגברת  יחד   ("ותוניצהחי  ותיקטורירהד"  ה 

   .תורלחוק החב)א( 242-ו  (א)239יף עסלבהתאם  , ברהחב ותראשוני  ותחיצוני  ות לדירקטורי

  ן תורכשין  לעניי  ההרהצ  פה,האסישל    נהומ יזרם  , טהמסרו לחבר  ותוני יצהח  ותדירקטוריה .1.1.2

על  ותחיצוני   ות יכדירקטור   ןתפקיד יום  ק ל  ן וריהוכיש כנדרש    -ו ב'  224  פים סעיפי  -בחברה 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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לת, בין היתר, את הפרטים  ולוכ, לדוח מיידי זהמצורף  מהן תק ע ה  אשר ,חוק החברותל  241

   .לתקנות הדוחות 26שים בהתאם לתקנה הנדר

מיו  תבישיב .1.1.3 החברה  הגברת  2021,  באוגוסט  25ם  דירקטוריון  סווגה  כבעלת  קרן  -פינגר , 

ופיננסית   חשבונאית  החברולהוראו  תאםהמומחיות  תקנות  )תנא ת  ומבת    חנים ים 

ופרקטלדי חשבונאית  מומחיות  בעל  וליננס ור  ,  (מקצועיתכשירות    עלבור  דירקטית 

  וםמיברה  חהטוריון  רקדי  תבישיב,  בנוסף  ."(הכשירותהמומחיות ותקנות  )"  2005-התשס"ו

 תאםבה,  תי סנאית ופיננו חשבמומחיות    תכבעל  ברת סקורניקהג  הסווג  ,2021,  קטובראוב  4

ר  ישווף לא, כי בכפקבעוריון החברה  דירקט ,כןכמו  .המומחיות והכשירותת תקנות להוראו

  ות וועדב  ותכחבר   ותניהחיצו  ותוריט קדירה  נוכהי  ,ותחיצוניה   ותיקטור דירה  לש  ןינו מי

 ן.  די ה מחויבות מכוחן ההדירקטוריו 

בהתאם למדיניות  לגמול השתתפות ולגמול שנתי,   זכאיות תהיינה הדירקטוריות החיצוניות  .1.1.4

או    ם שכראשר אינם מקבלי  ,יםכהנמהברה, לפיה זכאים כלל הדירקטורים  גמול של החהת

קבוע בתקנות  כ"  ועהקב ובה "הסכום  ג בת  תי ולגמול השתתפומהחברה, לגמול שנהול  מי ני ד

"(, תקנות הגמול)"  2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

כפי שתהיה   ה תהיינ  ות החיצוניותן, הדירקטורי ו ככמ  .מעת לעת  לפי דרגתה של החברה, 

 . לות הגמום לתקנהתאת בלהחזר הוצאו תוזכאי

החיצוניותהדירקטבנוסף,   .1.1.5 ולביטוח  ור,  ט לפת  וזכאי  יינהתה  וריות  לשיפוי  להתחייבות 

בה משרה  נושאי  של  החברה  ל ש  ההתאגדותלתקנון  תאם  אחריות  התגמול   ולמדיניות 

ל  החברה בחברה  הדירקטורים  וכנהוג  בתוקף  המכהניםגבי  הינם  ואשר  דוח  ,  למועד  נכון 

נוספ פל   .מיידי אודות  רטים  סעיפים  ים  ראו  בחברה,  הנהוגים  ופטור  שיפוי  ביטוח,  הסדרי 

 שקיף.לת 8.1.7-8.1.5

עשה  ל, ת עיל   טרמפו כ,  תחיצוני  יתקטוררידכ  ה ונכהל  תמועמדההצבעה לגבי כל  י  כיובהר,   .1.1.6

 . בנפרד

  :ותהחיצוני  ותרקטוריימהד תאח ל כחס לת ביומוצע ותהחלטהנוסח 

פינגר   גב'השל    המינוית  אלאשר  " לתק  ת חיצוני  יתררקטודיכ  קרן-מאיה  כהבחברה  בת    הונופת 

 ". 2021, במאי 1מיום החל  התלינים, שתח לוש שש

ש  ושל  בת  בחברה לתקופת כהונה  תונייצח  ית ררקטודיכ  עינת סקורניק   הגב'של    ה נויימאת  שר  אל"

 ". האסיפה אישורמועד החל מ תהל יתחש שנים,

   הבעפה וההצרי האסידס .2

 ההצבעהאופן  .2.1

להזכא  מניה   לבע בעצמי  באסיפה  באצביע  בעומצו,  כתבמצעובאוח,  כ-א ת  כמשמצה  ות  תו  עובעה 

סעיף  לפי  על מניה  בנוסף, ב  "(.הצבעה  כתב")   הז  דימיי  לדוח  ו מצורףוסחנ שוחברות  הלחוק    87יף  בסע

)קרי  (1)177 החברות  שלז  –  לחוק  אצרש  ות וכמי  חומה  וא  ורסה ב   ברל  מנימניה  נכללתותה  בין    ה 

גם  י  "( זכאוםשר   יות לאמנ  בעל( )"מיםישולרה  שם חבר -י המניות עלעלב   רשםת במשומורההמניות  

הפועלת  טרונית  ק להא  ההצבעה   רכתבמעה  בר ר לחשיועבקטרוני  אל  העב כתב הצ  מצעותבאע  בילהצ

ניירות    2ז'  לפרק  'ימן בלפי ס  וניתהאלקטרו  צבעהההת  כמער)"  1968-ח"תשכ הך,  רעלחוק  כתב  "-" 

 ה(.התאמ ב  ",יהצבעה אלקטרונ
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עתו  ב הצ  נהימת  , אחתך  דרמ  תרביו יה  מנ על  ע ב הצבי שה  במידת,  ברוהחק  )ד( לחו83ף  לסעי  בהתאם

ל   ,תרחוהמא שבעהצזה    ענייןכאשר  בה  בעל  מניה  באמצעל  או  שו  תמצעות    אוחרת מיחשב  לוח 

 ב הצבעה. תכלהצבעה באמצעות 

 חית נד הואסיפוקי ין חנמ .2.2

  )עשרים  25%פחות  להמחזיקים    תניומעלי  ני ב ים שכחנו  ה יתהווה בשעה שיהיו פקי באסימניין חו

אח הנוכחיםוחמישה  בחברה,  ההצבעה  מזכויות  ע  וזים(  או  ביד ל  בעצמם  באמ  םכוח אי  י  ת  צעואו 

   .יןשתתאפשר על פי ד  אחרת  ל דרךאו בכה עבצהכתב 

  ה בשבוע חה האסיפ תיד  י,וקניין הח המא  מצי י   לא  פהסיאל  שעה מהמועד שנקבעית הצחבור מכעאם  

 . "(תחינדה הפסיהא)" םומקאותו הבהשעה ו  תהבאו, 1202,  ברבמנוב 17 ,'דליום , ימים

מם  בעצשהם הנוכחים  כלת  יולי מנ שני בעיהוו    ,עילל  ית כאמורהנדח   פהאסי ן חוקי במצא מניינ  לא

 .אסיפהה הנקרא  עניינים שלמענםב טולהחלי ן  וד ויהיו רשאים לקי, ן חוים, מני או ע"י באי כוח

 ב הנדרש ורה .2.3

לס .2.3.1 החברותלחו   )ב(239  עיףבהתאם  המוצע  הנדרשוב  הר   ק  ההחלטות  לאישור  ות  באסיפה 

ם  הנוכחיות  ני המכלל בעלי  וב רגיל מו רינאסיפה היומה של ה  שעל סדר  2  -ו  1  מספר  שאיםבנו

או באמצעות  ות כתב הצבעה  אמצעאו בות באי כוחם  ו באמצעאצמם  עב,  העבוהמשתתפים בהצ

 : ם אחד מאלהלבד שיתקיי הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, וב 

בעלי    ם ינמניות שא י הקולות בעל  ל רוב מכלו  לל ללית ייכהכה  פסי ב באן קולות הרובמניי  .2.3.1.1

איעניי  ליע ב  או  החברב   השליטה שאינ  ההחלטותשור  איב  שין  אישי  עניין  ו  למעט 

  י ל בעות של  קולכלל ה; במניין  בהצבעה  םהמשתתפי  ה,שריו עם בעל השליטה מקאכתוצ

 ם;נמנעיון קולות הבשא יובאו בחת האמורים להמניו

המת .2.3.1.2 קולות  בעלי מ  יםד נגסך  האמומ ה  קרב  בס"ק  ניות  על  2.3.1.1רים  עלה  לא    לעיל 

 .רהת ההצבעה בחבזכויולל כמ(  2%) אחוזיםשיעור של שני 
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 עמועד הקובה .2.4

הק לענייהמועד  זובע  בעו כאן  מת  ב אסיפה,  ב  עולהצביף  להשתת  הי נל    לחוק )ב(  182יף  סע כאמור 

  , 2021, אוקטוברב  12  ,'גיום של   המסחר   םוי  תום , הינו עהההצבת לתקנו  3לתקנה  התאםוב ת החברו

, בהתאמה(, ואם לא התקיים  "ההבורס"-" והקובע  דעומה")  בע"מ  בביא   בתלרך  רות עיילנ   ורסהבב

   .לו  םהקודחר  סמה וםמועד הקובע, אזי בי במסחר 

 בעה הצל וחכ-בא .2.5

מניה באסיפהרשאי    בעל  כדין -באעות  צבאמ  להצביע  הוסמך  אשר  יפ-על  כח,  בהיפוי  י    ם תאכח 

תקנו  החברהלהוראות  ל הליש  אותו    , ן  ת  ובכת ב  או  03-7207953  שמספרו:ס  קפב  חברה עביר 

לשע   48  תוחלפ contact@group107.com  :"לדואה כינמוע  ניפ ות  האסיפה,וד  עד  ס    8  ,'בליום    קרי 

  יהשאל  היפאס  של  נדחית   אסיפה  ל כ  לגבי  םג  תקף   יהיה  חכה  י ופיי   .15:00בשעה  ,  2021,  נובמברב

   הכח.וי בייפ תר חא יןו צ אלש  דלבוב, ייחסת מ אהו

 כתב הצבעה אלקטרוני  .2.6

לעכאמו מניות    , ילר  זכאי  ל בעל  רשום  ה רכעמ   עותבאמצ  םג  עלהצביא    ית.נ טרואלקה  ה עהצבת 

 . יפהסאה  ינוסלפני מועד כת שעו( 6) ששנעל יאלקטרונית תה בעהערכת ההצמ

 ודעות עמדהוה הצבעה ת כתביועבאמצ הצבעה .2.7

 .  ל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעהות שע טחלר הה ואישל  סיפהלהצביע בא  יא רשות בעל מני

ב לעיין  ו ה  כתבניתן  כתברוהח  חוקל  88יף  סע ב  ןעות כמשמ  ה דמעההודעות  בהצבעה  ,  שיינתנו  כל , 

(  "צהפהר התא)"  v.ilgo.saa.iww.magnw:  תובת בכ"(  הרשות")  יירות ערךר ההפצה של רשות נבאת

שירות  י  נותפם לשאיו רי יה  יותמנ ה  יבעל.  il.co.www.tase  :רנט של הבורסה בכתובתהאינט  תרובא

   .תנה(ני שת לכ)כ מדהוהודעות הע  עהכתב ההצב  ממנה את נוסחלקבל ברה ולח

העמדה  דעות  ווה צבעה  הה  ב תסח כת לנורישו קי  י,רונאר אלקטתמורה, בדו  ללא   ישלח, ורסה  הב   חבר

רשונ ת שאילכל בעל מניו   , באתר ההפצה,)ככל שתינתנה( ו  ותי ני מ  רואשיות  נמ ה  ים במרשם בעלנו 

אומושר בורסהח  ותואצל  ת  אלאבר  כ  ,  בעל  אם  הודיע  כי ן  מעוניין א  המניות    א שהו  וא  בכך  ינו 

לגבי    נהת ה נידעוההבד ש, ובלבדבלח  ושלמי  דמ   שלוםואר תמורת תבד  הצבעה   ת כתבילבן בקי מעוני

ב  תכ  של  השני   ק חלהבעה תיעשה על גבי  צדם למועד הקובע. ההחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קו

   ר ההפצה.את ם בספורי שכפ  ,בעהההצ

והמסמכאת   ההצבעה  לצכתב  שיש  כמפ   רףים  בכוראליו  יש  הע הצבה  תבט  פקס  ב   חברהללשלוח  , 

הב  או  7207953-03ו:  מספרש הבעלות    ראישורוף  בצי  ,contact@group107.com  :"לא דוכתובת 

עד    ,ן(העניית התאגדות, לפי  תעוד או    וןות, דרכזהת  דתעו  לוםיבצירוף צ - םיות רשונמ ל  ס לבעח)ובי

ש4)  ארבע כינוסמוע  ינ פל   עות(  זעניי ל .  ליתהכל  פההאסי   ד  הינ המצאהה   עד"מו  ,הן  בו    עדמו ה  ו" 

 .  לאמור לעיל םבהתאאליו, ים המצורפים מסמכהוה  עההצב  בתכ קבלתה

מ  , ןכ-כמו י  לא יות  נ בעל  זרשום  הבעא  ת אציא  מלה  כאיהיה  מ עבאמצות  ל ישור  ההצבערכות  ה  עת 

 .  ןלהל  0 עיף רונית, כאמור בס האלקט

לחברעמד   ת ועהוד  מצאתלה  האחרון ד  ועמה הינוש ות  ני המבעלי    די י-על  ה ה  החברה  )  ל    (10עשרה 

ר  אישו  ומצאא הללחלופין    וא )לות  ער בישולו א   שלא צורףצבעה  הכתב  .  פהימים לפני מועד האסי 
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האאמצעות  בבעלות  ה ההצבעה  לבעל    ,לקטרונית(מערכת  ביחס  לו    צורףשלא    -  רשום  ת ומני או 

 . ףוקת  רה חסייה ,ייןנ , לפי העתוד גאת התתעוד או רכון , דהותודת זום תע ציל

האחרון  ה הודמועד  החברהלהמצאת  מטעם  עמדה  א  , עת  דיר  תשתכלול  רה  החבריון  קטותגובת 

 .  האסיפהלפני מועד  מיםי( 5)שה יחמו ינה  ,ניותמלי הבע םהעמדה מטע תוהודע ל

אחד  ב מניות  מני המח  רתוי ו  אעל  בש זיק  היעות  אחמיש  המהווור  י  (5%) ים  חוזה  כל    ך סמותר  או 

זכויות    לך סך כשמחזיק בשיעור כאמור מתו  ן מיוכ  מניות(  840,768  –  רי)קחברה  ב ה  עבההצ  זכויות

השליבי  ת חזקומו   ןנ שאיההצבעה   בעל  כינזכאי  (מניות  347,626  –  י)קר  ה בחברטה  די  לאחר  וס  , 

להא הכללית,  ובבההצ  כתביב  ןעיי סיפה  בההצמי  שוריעה  ההצבער מ   תאמצעובעה    עהכת 

 . ההצבעהלתקנות  10  הקנבת רטופ, כמה חברו ל יעהגש  תיונאלקטרה

 ות בעלאישור  .2.8

יהיה  בע רשום  לא  מניות  באסיפה    זכאיל  רלהכל להשתתף  ל  אם  קית  לחברה,    הפ יהאס  פניימציא 

ח  ר מקוריכללית, אישוה זכ  בר הבורסהמאת  רשומה  יות  נ במו  בעלות   בדברניה,  מ ל  ותואשר אצלו 

במועד  החבר בהת הק ה  לצבמ  ת ול בעת  חוכ ה)רות  בהח  תתקנול   ספתבתושפס  לטואם  ובע,  ורך  ניה 

באסי  התש"סכלליתפה  הצבעה  לחל   ,"(עלותבה  אישור)"  2000-(,  אישור  לח  לח שיאם    ופיןאו  ברה 

מעואמצע בת  בעלו ההצבערכת  האלקטת  כתובת  ב  או  03-7207953ו:  מספרשפקס  ב  וא   רוניתה 

רשום,מ  לעב  .contact@group107.com  : "לאדוה לא  לק  ניות  הבעלות    את ל  ב זכאי  מחבר  אישור 

ורת  תמו  נאל מעואר  ד ב  הבורסה או  בסניף של חבר  ,וי תניות מא מחזיק אותו הו ע אמצשבורסה  הב

בלבד משלוח  ב,  דמי  זאם  שבקשה  יקש  ובלבד  ערניירושבון  לח  מראשנתן  תי   זה יין  נ לעאת,  ך  ת 

ות מערכת  עמצבא בר לחברהבעלות שלו יועה  ור יששא תלהורו  רשאי םרשו לא יותנבעל מ  ,כן. ויםמס

 .תטרוני ההצבעה האלק

 ניות מה לבע  של ו מאפיין אחרה אקזי .2.9

  עה לפני ההצבלחברה    יודיע,  וםה שעל סדר הישור החלטלאי  הבהצבעתתף  שלההמעוניין    בעל מניה

  -ת  יטרונהאלקעה  בההצ  מערכת   באמצעות  או   צבעהתב הות כבאמצעהיא    בעהההצ  , אם או  פה באסי

גב    של   מאפיין אחרר או  ואמה כלהחלט  יעדרה של זיקה בקשרהו  א   העל קיומ  ,י כתב ההצבעהעל 

כמפ ינ מה  לבע הכל  הות,  בחלקו  השל    נישורט  או כתב  זה  לדוח  המצורף    ההצבעהכתב    הצבעה 

לא   ב יהודהאלקטרוני.  כ מני  עלע  הבי ההח לגאמור  ה  יצב רה, לאמולטה  ל   עיא    לטה חתה ה ואביחס 

 . נהמ ייא  לו לקוו

  מון סי  על דרך שללרבות    ה,חבר דיע לן להשתתף בהצבעה, להו י ינו מעמניה ה  יידרש כל בעל  ,בנוסף

הינו בעל    האם,  ח עה האלקטרוני ו/או בייפוי הכוההצב  בכתב,  הבכתב ההצבע  המיועד לכך  םוקבמ

 .ו אם לאדי ע מוס, משקי רהה בכימשרושא נ  רה,ב בח עניין

 די בעל מניות י-ל דר היום עלכלול נושא בס ת בקשהמצאהון להאחרועד המ ;היום יים בסדרושינ .2.10

דו פרסום  זלאחר  זה,  וימ ח  שיהיו ן  לרסב   יםינויש  יתכן  היום,  נדר  הוספת  היולסד  שאובות  ם,  ר 

ויה  ניתן לעיין בעשויות להתפרסם הודעות עמדה,  י  ווח ה בדי ת העמדודעוובה דכני  העם  ר היודס יה 

   ה.צר ההפרסמו באתפה שיתהחבר

ומ הו  תלתקנואם  בהת של  ו דעה  מניה  דעה, בקשה  לכ66סעיף    ילפבעל  לחוק החברות  שא  ונ   לול)ב( 

של   היום  לללכה   סיפההאבסדר  תומצא  שבעית,  עד  הוגשה  לאחר  מים  י  החברה  האסיפה.  זימון 

יתו בקשה כאמור, אפ הנושא  כי  ופהי ר  ף לסדסושר  יורטיום  בו    ור, ממקרה כאב   ה.הפצאתר ה פיעו 
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  וחר משבעה ימים לאחר א י  לא  ן וזאתוח זימון מתוקדחד עם  ן י קמתו  צבעה תב הה כרבם החתפרס

 ל. ר לעיכאמו, םעל סדר היו להכללת נושא תוני על מ ב את בקשה שלן להמצוחר הא  המועד

 עיון במסמכים הרלוונטיים .3

מנ יכ בהמעוניינים  יות  בעלי  בכ לעי ו  כלוך,  הרלווין  המסמכים  מ   יםנטיל  זה,  דיילדוח  יה  פני ות  עמצבאי 

הב  או  03-7207953ו:  מספרשפקס  ב או    03-7208200  שמספרו:   ןו לפטב  חברהל   :"לאדוכתובת 

om107.croupt@gcontac, נוס האסיפה י וזאת עד למועד כ. 

 בכבוד רב,
 

 בע"מ   107גרופ           

 באמצעות:          

 מנכ"ל ודירקטור, אדי כץ       
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