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 ג.א.נ,

  1970- תש"ל הדוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,   הנדון:

  2000- התש"ס  (,הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה ועל פי תקנות ניירות ערך )

אישור   של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה מיוחדת  בדבר זימון אסיפה כללית  

בהסכם   החברה  זה  ודירקטור  שירותי  התקשרות  מהותית, בכלל  פרטית  הצעה  אישור 

 והכול כמפורט להלן 

:  )להלן  החברה  של   מניותה בעלי שלמיוחדת    כללית  האסיפ  זימוןמודיעה בזאת על    החברה

ושות'    שמעונוב  במשרדי,  11:00  בשעה,  2020בנובמבר    23  ,'ב  ביום  ךתיער  אשר  ("ההאסיפ"

:  )להלן  34  קומה,  דרומי  מגדל,  הארבעה  מגדליב  ,אביב  תל,  30  המרחוב הארבע  ,עורכי דין  –

 להלן.בדוח מיידי זה  המפורטת התקשרות ה  אישור יומה סדר שעל ,("םמשרדיה"

דירקטור שירותי  התקשרות החברה בהסכם  אישור    –הנושא שעל סדר יומה של האסיפה   .1

 עם דירקטור בדירקטוריון החברה

בספטמבר   23  מהימים  בישיבותיהם  החברה  דירקטוריוןו  התגמול  ועדת  לאישור  בהמשך .1.1

שירותי  בהסכם  החברה    התקשרותמוצע לאשר את    , בהתאמה,2020באוקטובר   11-ו 2020

החברה  דירקטורכ  המכהן,  נבון  ארז  מרעם  דירקטור   או    " נבון" )להלן:  בדירקטוריון 

בנושאי פיתוח    יעניק לחברה סיועעל פיו מר נבון  על פיו  ,  (העניין  לפי",  הסכםה"- ו  "הניצע"

ובמדינות נוספות בתיאום   ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים, בגרמניה ובריטניה,  עסקי 

ביחס  מראש   יבחנו  לתגמול  לזכאות  המדידים  היעדים  )כאשר  המנכ"ל  להסכמים  עם 

(, ובכלל זה, זיהוי הזדמנויות להתקשרות בעסקאות  להלן  2בסעיף  כמפורט    בלבד ספציפיים  

עולה, סיוע בעריכה ובניהול משא ומתן להתקשרות בהסכמי הפצה וכן  וליצירת שיתופי פ

עם המנכ"ל  מראש  על הקשר מול חברות הפארמה השונות, והכל בתיאום  סיוע בשמירה  

   .("הסיוע")להלן יחד: 

  על   ותבוצענה מראש עם מנכ"ל החברה,   תתואמנה  הפעילות  ומדינות  הדירקטור  פעולות  כל .1.2

  ל "מנכ  באמצעות  לדירקטור  שתימסרנה  החברה  לצרכי  ובהתאם  ל"המנכ   דרישות  פי

מועד    .החברה שתחילתה  בתקופה  מהצדדים  מי  ידי  על  לביטול  ניתן  יהיה  לא  ההסכם 

ההתקשרות בהסכם )בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה( ועד לתום  

24  " )להלן:  כאמור  ההתקשרות  ממועד  הראשוניתחודשים  התקופהתקופה  לאחר  ה  "(. 

הראשונית, כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום לאלתר, בהודעה לצד השני.  

כל תמורה   לדירקטור  לא תשולם  סיום התקופה הראשונית,  כי אף לאחר  בזאת  מובהר 

בגין   ההסכם.  הסיוענוספת  פי  מלכהן    על  נבון  יחדל  ההסכם  תקופת  ובמסגרת  היה 

http://www.isa.gov.il/
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יהיה מחויב החברה,  בדירקטוריון  ולהעמיד את    כדירקטור  לחברה הסיוע  נבון להמשיך 

הסיוע  כיועץ, וההסכם ימשיך להיות בתוקף עד לתום התקופה הראשונית ביחס להענקת  

 לחברה על ידי נבון, ללא תמורה.

כאמור בסעיף    , ובנוסף לגמול לו זכאי מר נבון בגין כהונתו כדירקטורלמתן הסיועבתמורה   .1.3

  120,000, יהיה זכאי מר נבון להענקת  זכאי, מעת לעת()ככל שזכאי וככל שיהיה    להלן   1.5

ג'( של החברה )סדרה  "  כתבי אופציה  ג'()להלן:  יוענקו    1, "(כתבי האופציה )סדרה  אשר 

נאמן   באמצעות  הון(  )רווחי  הוני  במסלול  הענקתם  לשם  המיסים  רשות  לאישור  בכפוף 

בסעיף   לקבוע  אחד  102בהתאם  כל  חדש[.  ]נוסח  הכנסה  מס  האופציה    לפקודת  מכתבי 

  2029באוגוסט    19)סדרה ג'( יהיה ניתן למימוש למניה אחת ללא ע"נ של החברה עד ליום  

 " למימוש)להלן:  האחרון  של  המועד  במחיר  לתנאים    9.33"(,  בכפוף  למניה,  ש"ח 

 :המצטברים המפורטים להלן 

 16  הינו כי במהלך)סדרה ג'(  תנאי בסיסי לזכאות מר נבון לממש את כתבי האופציה   .א

רבעונים )סה"כ ארבע שנים( המצטברים מתום הרבעון שבו יתקבל בחברה )במאוחד(  

או   גרמניה  )לפחות( משתי המדינות  רפואי מישראל לאחת  קנאביס  של  יצוא  אישור 

" )להלן:  יצואבריטניה  לפחות  רשיון  של  הכנסות  לחברה  תהיינה  אירו    10"(  מיליון 

  מהסכמי ו/או    Fette Pharma GmbH2עם    שנחתםההפצה    םמהסכ  הנובעותבמצטבר  

שיחת עם    מוהפצה  שיחתמו(  הפצה  /ו  ITH Pharma Ltd3)ככל  הסכם  מכל  או /ו או 

שתינתן  על פי הצהרת מנכ"ל החברה ) אשר שיתוף פעולה בינלאומי עתידי נוסף הסכם 

על פי שיקול דעתו הבלעדי( הדירקטור, היה בכתב בסמוך לחתימת ההסכם הרלוונטי ו

לתכלולו  הגורם המרכזי  "  היעיל  לזכאות)להלן:  הבסיסי  הבסיסי התנאי  התנאי   .)"

לזכאות יבחן על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, הרבעוניים או החצי 

הכספיים  מהדוחות  יאוחר  לא  אך  הרלבנטיות,  לתקופות  השנתיים  או  השנתיים 

. היה ויתקיים התנאי  ואשלאחר הרבעון שבו התקבל רשיון יצ  16-לרבעון ה המאוחדים  

האופציה   כתבי  יהיו  לזכאות,  ג'(  הבסיסי  למועד  )סדרה  בהתאם  למימוש  ניתנים 

הזכאות המפורט להלן. לא התקיים התנאי הבסיסי לזכאות, לא יהיה מר נבון זכאי 

האופציה   כתבי  את  ג'(  לממש  האופציה )סדרה  וכתבי  בגינם,  הזכאות  מועד  שהגיע 

 יפקעו. )סדרה ג'( 

ג'(  בכפוף   .ב )סדרה  האופציה  כתבי  לתנאי  ובכפוף  לזכאות,  הבסיסי  בתנאי  לעמידה 

)סדרה ג'(  על פי תכנית האופציות, יהיו כתבי האופציה    2019שהוקצו לראשונה בשנת  

בתום   למימוש,  מניות   24ניתנים  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  מיום  חודשים 

 . החברה את ההתקשרות בהסכם, ועד למועד האחרון למימוש

עם    כמו .1.4 בקשר  שהוציא  הוצאות  להחזר  זכאי  נבון  מר  יהיה    כפי   בסכומים,  הסיועכן, 

 . החברה"ל מנכ ידי  על מראש שיאושרו

 
ובכפוף לביצוע ההקצאה    ע.נ.  25,000נכון למועד דוח מיידי זה, יתרת כתבי האופציה )סדרה ג'( שבמחזור הינה    1

 ע.נ..  145,000נשוא דוח מיידי זה תעמוד יתרת כתבי האופציה )סדרה ג'( שבמחזור על 
, אשר  051405-01-2020ר אסמכתא:  , מספ2020במאי    24מיידי של החברה מיום    דוחלפרטים נוספים ראו    2

 זה בדרך של הפניה.  בדוח המידע על פיו מובא 
, 100102  -01-2020, מספר אסמכתא:  2020באוקטובר    7לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    3

 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 
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לזימון   .1.5 לפרטים אודות הגמול לו זכאי מר נבון בגין כהונתו כדירקטור, ראו דוח משלים 

-2019-01)מס' אסמכתא:    2019באפריל    15אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום  

(,  2020-01-028165)מס' אסמכתא:    2020במרץ    30מיידי של החברה מיום    דוחו(  036787

 . ה בדרך של הפניהאשר המידע על פיהם מובא בדוח ז

יובאו פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים    להלן  .1.6

 : (שנתייםעלות    במונחי)  מר נבוןזכאי    יהאאודות התגמול הכולל לו    1970-ומיידיים(, תש"ל

  תגמולים ( ש"ח )באלפי   שירותים  בעבור  תגמולים התגמולים  מקבל פרטי
"כ  סה אחרים

  לשנה
)באלפי  

  היקף תפקיד  שם "ח( ש
 משרה 

  שיעור
  החזקות 

  בהון
 * התאגיד

 מענק  שכר 
  תשלום
  מבוסס

 **מניות

/   ניהול דמי
/   ייעוץ דמי

 עמלה 

/   ריבית
  דמי

  שכירות 
 אחר  /

ארז  
---  2.12% ---  דירקטור  נבון 

***  --- 273  ---  --- 273 

 הדוח.נכון למועד פרסום  *

מחושב לפי שווי הוגן על פי מודל בלק אנד שולס בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   **
  2, ראו סעיף  ('ג)סדרה    לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה   .בקו ישר  שנתיים על פני    ("הבורסהלהלן: "(

זה להלן. יותר משנתיים,    לדוח  בזאת כי תקופת ההבשלה עשויה להיות ארוכה  תנאי  ה  במקרה בומובהר 
חודשים מיום אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את    24תום  מכאות יהיה מאוחר  י לזהבסיס 

 לעיל.  1.3סעיף ראה  זכאות הבסיסי להתנאי אודות לפרטים  .ההתקשרות בהסכם

בגובה  השתתפות   לגמול שנתי וגמול , קרי  לעיל  1.5כאמור בסעיף    כדירקטור בגין כהונתו  לגמול    זכאי מר נבון   ***
 .2000-, תש"ס(לדירקטור חיצוני  כללים בדבר גמול והוצאות )בהתאם לתקנות החברות  סכום המירבי

על דרך של משא ומתן  הסכם נקבעה ה במסגרת למר נבון  ('ג)סדרה  הענקת כתבי האופציה .1.7

קביעת התגמול  הגורמים האמונים בחברה על  .  החברהשל  ובין ועדת התגמול    מר נבוןבין  

)כפי שנידון ואושר בישיבותיהם מהימים    החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת הינם  למר נבון  

האסיפה הכללית של בעלי מניות  כן  ו  ,כאמור(  2020באוקטובר    11-ו  2020בספטמבר    23

 .החברה המזומנת על פי דוח זה

התגמול   .1.8 ועדת  החברה  נימוקי  בלאישור  ודירקטוריון  החברה  והענקת  התקשרות  הסכם 

 :במסגרתו למר נבון   ('ג)סדרה  כתבי האופציה 

ודירקטוריון החברה בחנו, בין  ועדת התגמול  בהסכם,  החברה  התקשרות  לאשר את    םבבוא

ביחס להון  הסכם  השיוענקו למר נבון במסגרת    ('ג )סדרה    כתבי האופציהכמות  , את  היתר

להוראות מדיניות  וקבעו כי מדובר בגמול סביר והוגן בנסיבות העניין, בשים לב  החברה  

וכן   פוטנציאל תרומתו  לתרומתו של מר נבון לחברה בעבר ובהווה והתגמול של החברה, 

התקשרות  לאישור  ודירקטוריון החברה  תמצית נימוקי ועדת התגמול  יובאו  . להלן  בעתיד

 :הסכםהחברה ב 

המוצא ביטוי הן בהשכלתו ,  בסיוע לחברה אשר יכול לשמש אותו    למר נבון ניסיון רב .א

ביזמות ופיתוח עסקי, ביצירת שיתופי פעולה וקשרים בינלאומיים    ן בניסיונו המעשיוה

 . ובאיתור, השקעה וליווי אסטרטגי של חברות תעשייה

למר נבון היכרות מעמיקה עם פעילות החברה, ונוכח הקשרים שמר נבון יצר לחברה   .ב

ביל, למר הגרמנית ושיתופי פעולה נוספים אותם הו  Fette Pharma GmbHעם חברת  

עסקי   בפיתוח  התפקיד,  במסגרת  משמעותי  באופן  לחברה  לתרום  היכולת  נבון 

 בבריטניה וגרמניה. 
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על  .ג נשען  שלא  ביעדים,  מותנה  הוני  תגמול  הינו  נבון  למר  שהתגמול  לכך  לב  בשים 

מקורות תזרימיים, מתאפשר לחברה להשתמש בשירותיו של אדם בעל ניסיון מוכח 

 על התזרים.ללא שנוצרת בשל כך הכבדה 

מיליון   10מותנה בקבלת הכנסות בחברה בסכום של  )סדרה ג'(  מימוש כתבי האופציה   .ד

מהסכמים ספציפיים שנחתמו ו/או  יורו מהפעילות אותה מר נבון מסייע לחברה לקדם,  

ב  ובריטניהיחתמו  פעולה  ו   גרמניה  שיתוף  הסכמי  ו/או  הפצה  מהסכמי  במדינות  כן 

שלאחר קבלת  , במהלך ארבע השנים  נוספות כפוף לתיאום מראש עם מנכ"ל החברה

חודשים, ובמחיר מימוש גבוה משמעותית   24, כפוף לתקופת הבשלה בת  רשיון יצוא

 מהמחיר בו נסחרת מניות החברה בבורסה, באופן שמתמרץ את מר נבון לפעול במהלך 

 לטובת החברה ולהשאת רווחיה.תקופה זו 

ניירות ערך )הצעה פרטית של  גילוי    –  למר נבוןהקצאה פרטית מהותית   .2 על פי תקנות 

 2000-, התש"סניירות ערך בחברה רשומה(

  להלן יובאו פרטים נוספים ביחס להקצאה פרטית   ,לדוח זה לעיל  1בסעיף  בהמשך לאמור  

על פי    , "(ההקצאה" )להלן:למר נבון    ('ג)סדרה    האופציהשל כתבי    ,תמורה  ללא מהותית,  

   .2000-, התש"ס תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(

 ניירות הערך המוצעים  .2.1

, לא סחירים, הניתנים למימוש ('ג)סדרה    כתבי אופציה  120,000  למר נבון של הקצאה   .א

של    120,000-ל ע"נ  ללא  רגילות  ליום    החברהמניות   )להלן:  2029באוגוסט    19עד 

 בשנת   לראשונה   שהוקצו(  'גובכפוף לתנאי כתבי האופציה )סדרה    "(מימושהתקופת  "

  .האופציות  תכנית פי על  2019

 1.3לפרטים אודות התנאים המצטברים להבשלת כתבי האופציה )סדרה ג'(, ראו סעיף   .ב

 לעיל. 

, יהיה זכאי  ידי החברה-ובין אם על  ניצעה   ידי-לע בין אם    ,4הסכם ה סיום  במקרה של   .ג

, וזאת למועד סיום ההסכםאשר הבשילו עד  (  'גכתבי האופציה )סדרה  לממש את  הניצע  

שטרם  (  'ג)סדרה    הכתבי האופצי שלאחריה  ,  הפסקת ההסכםמתום    חודשים  24  בתוך

 . יפקעומומשו  

 של   והשתכרות או עקב מות אובדן כושר  מ  (חו"ח)כתוצאה  ההסכם  במקרה של הפסקת   .ד

)או יורשיו,  זכאי ניצעה יהיה   "(,בשל אירועההסכם  הפסקת)להלן בס"ק זה: " ניצע ה

אשר (  'גכתבי האופציה )סדרה  לממש את  י דין/צוואה(  פ-ל עזבונו או נעברים אחרים ע

בשל אירוע בלבד, וזאת בתקופה שתסתיים בתום  ההסכם  למועד הפסקת  הבשילו עד  

( 'גכתבי האופציה )סדרה  שלאחריה  בשל אירוע,  ההסכם  ד הפסקת  ממוע  חודשים  24

 . יפקעושטרם מומשו  

תשלום כנגד    למניה רגילה אחת  ניתן למימוש  יהיה(  'ג)סדרה  אופציה  ה  יכתבאחד מכל   .ה

 
הסכם לא יהיה ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים בתקופה  הלעיל  .21בהתאם לאמור בסעיף הסר ספק,  למען  4

 . הראשונית
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על בסיס   (הניצע)לפי בחירת    ולחילופיןש"ח, לא צמוד,    9.33-במזומן של סך השווה ל

  להלן   2.5בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף    ,(net (“cashless”) exerciseמימוש "נטו" )

לא יהא נמוך ממחיר המימוש המינימאלי הקבוע בתקנון הבורסה במחיר שובכל מקרה  

עד ימומשו  שלא  (  'גכתבי אופציה )סדרה  .  "(מימושהמחיר  )להלן: "  וההנחיות מכוחו

 שום זכות. םולא תהיה למחזיק בהיפקעו לתום תקופת המימוש,  

)סדרה   .ו האופציה  כתבי  ממימוש  שתנבענה  המימוש" )להלן:(  'גהמניות  "( מניות 

שם   על  החברה  של  המניות  בעלי  במרשם  לרישומים   מזרחיתרשמנה  חברה  טפחות 

 . (או כל חברה לרישומים אחרת שתבוא בנעליה) "מבע

)סדרה    כתבי .ז לניצע'גהאופציה  יוענקו    נאמן   באמצעות  אופציותהכנית  ותבמסגרת    ( 

 [. חדש]נוסח  הכנסה מס לפקודת  102  בסעיף  לקבוע בהתאם( הון)רווחי  הוני  במסלול

  0.35%-במסגרת ההקצאה תהוונה, בהנחת מימושן המיידי )כשלעצמן( כ מניות המימוש   .2.2

חברה בהנחת דילול  וההצבעה בהון  מזכויות ה   0.31%-)כחברה  וההצבעה ב הון  מזכויות ה 

 .5מלא(

 כתבי האופציה הינם אישיים ולא יהיו ניתנים להעברה או למכירה לצד ג' כלשהו.  .2.3

את   .2.4 לממש  יהיה  ניתן  לא  הבורסה,  והנחיות  לתקנון  בהתאם  לעיל,  האמור  אף  כתבי  על 

הטבה, להצעה בדרך של  למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות    (ג'האופציה )סדרה  

זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל ייקרא 

"(; אם חל "יום האקס" של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע  אירוע חברהלהלן: "

 . חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום האקס כאמור

מניות הטבה, הנפקת זכויות,  המוצעים עקב חלוקת  (  'ג)סדרה  תבי האופציה  התאמות כ .2.5

 דיבידנד במזומן, איחוד ופיצול 

מימוש  ה, מחיר מימושה ועד לתום תקופת  לניצע    ('ג כתבי האופציה )סדרה  ממועד הקצאת  

ו/או מספר המניות שתוקצינה בגין מימוש כל אופציה יותאמו במקרים ובאופן כדלקמן,  

מימוש יום  לפני  יחול  להלן  המפורטים  המקרים  לעניין  הקובע  שהמועד  כתבי    ובלבד 

 :('גהאופציה )סדרה  

אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול   –מניות הטבה   .א

יגדל שהמניות המימוש  לפני יום המימוש, מספר   ניצע יהא זכאי להם בעת המימוש 

כתבי  יצע היה זכאי להם כמניות הטבה אילו מימש את  נשהבמספר המניות מאותו סוג  

 שטרם מומשו.  ('גהאופציה )סדרה  

שטרם מומש לא ישתנה כתוצאה   ( 'גכתבי האופציה )סדרה  אחד מ מחיר המימוש של כל  

עקב חלוקת מניות הטבה אך התשלום עבור   ןניצע זכאי להשהמהגדלת מספר המניות  

מימוש יפחת בהתאם. שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת הת  ומניאחת מכל  

 
כתבי אופציה )סדרה ב'(    60,000סך כולל של עד  ת  הנחת ביצוע הקצא   : )א(כולליםאינם  מובהר כי הנתונים    5

-2020-01)מספר אסמכתא:    2020בספטמבר    10של החברה על פי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים מיום  
זכויות  מניות רגילות ללא ע"נ של החברה המוצעות בדרך של    2,549,329  עד  הנחת ביצוע הקצאת   (; )ב(090589

הנחת  )ג(  וכן    (;2020-01-111189)מספר אסמכתא:    2020באוקטובר    12של החברה מיום  על פי דוח הצעת מדף  
ההקצאות  "  חד:)להלן י  2020ביצוע הקצאה פרטית לתיקון עולם בע"מ, אשר צפויה להתבצע בחודש נובמבר  

 .  "(הנוספות
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 לשינוי. 

יובהר כי מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי הניצע יותאם רק במקרה של חלוקת 

מניות הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי  

 יין(. ענ

אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך    –  6הנפקת זכויות  .ב

כתבי האופציה של הנפקת זכויות, על החברה להציע או לגרום לכך כי יוצעו לניצע )בגין  

שטרם מומשו( אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות ויראו    ('ג)סדרה  

 . שטרם מומשו ('גכתבי האופציה )סדרה ת  את הניצע כאילו מימשו א

אם החברה תבצע, בתקופת קיום זכות המימוש, חלוקת דיבידנד,   –  דיבידנד במזומן .ג

החברות בחוק  התשנ"טכהגדרתה  )להלן:  1999- ,  בלבד  במזומן  החברות" ,  ו חוק   " -

העניין"החלוקה" לפי  מחיר  ,  אזי  בש"ח ה (,  למניה  הדיבידנד  בסכום  יופחת  מימוש 

 . ברוטו )לפני מס(

ופיצול ההון של החברה .ד ע"נ   –  איחוד  ללא  אם החברה תאחד את המניות הרגילות 

שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה או שתשנה את תקנונה באופן שבו ישונה  

הונה הרשום והמונפק למניות רגילות בעלות ע"נ כלשהו ולאחר מכן תאחד את המניות 

נה בהונה המונפק למניות בנות ע"נ גדול יותר או תחלקן  הרגילות בעלות ע"נ אשר תהיי

בחלוקת משנה למניות בנות ע"נ קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות  

לאחר פעולה כאמור.   ('גכתבי האופציה )סדרה  עקב מימוש    ניצעל שתוקצינה  המימוש  

כזה   אחת  ניצע  הבמקרה  שלמה  ממניה  חלק  לקבל  יוכל  שיתהוו לא  המניות  ושברי 

 . יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא לנכון

פרט להתאמות המפורטות לעיל לא תהיה התאמה של מחיר המימוש ו/או מספר מניות  

 המימוש בכל מקרה אחר. 

של   .2.6 הרגילות  למניות  הבחינות  מכל  בזכויותיהן  שוות  תהיינה  המימוש   החברהמניות 

במועד החברה  בהון  קיימות  השאר,   שתהיינה  בין  למחזיקיהן,  מקנות  ואשר  ההקצאה, 

זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן, לקבל  

 . דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק

מניות המימוש תרשמנה במרשם בעלי   , בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיהכאמור לעיל, ו .2.7

או כל חברה לרישומים  )  "מבעטפחות חברה לרישומים    מזרחיהמניות של החברה על שם  

 . (אחרת שתבוא בנעליה

, בציון אופן ונוסחת  שיוענקו במסגרת ההקצאה ('גכתבי האופציה )סדרה  השווי ההוגן של  .2.8

 חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו 

, מחושב לפי  שיוענקו במסגרת ההקצאה ('גכתבי האופציה )סדרה כל של  השווי ההוגן .א

 . ש"חאלפי  546- , הינו כ בהתאם להנחיות הבורסה מודל בלק אנד שולס

 
מובהר בזאת כי הניצע על פי ההקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה אינו זכאי להשתתף בהנפקת הזכויות    6

 . 2020באוקטובר  12למניות החברה על פי דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 
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, תקופות מימוש  ש"ח  9.33השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של   .ב

 . 0.10%שיעור ריבית חסרת סיכון של , 51.6%של   שנתיתשנים, סטיית תקן   תשעשל 

 העסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה  .2.9

, לרבות לעניין פרטים הנדרשים בדבר העסקה הכוללת במסגרתה נעשית ההקצאה  לפרטים

  ו , רא1970-התש"ללפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  

 . לעיל  1סעיף 

של הניצע, של בעלי ענין בחברה   הם הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותי .2.10

 וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה 

מ .א מורכב  זה,  דוח  למועד  נכון  החברה,  של  והנפרע  המונפק  המניות    34,439,579- הון 

 .7ע"נ ללא לות רגי  מניות 

האופציה   כתביהמיידי של כל    םובהנחת מימוש  ת הפרטי  המיד לאחר ביצוע ההקצא .ב

החברה    ההמיריםהערך    ניירות  רתיו  ('ג)סדרה   הון ,  קרי)של  מלא(,  דילול  בהנחת 

  .8ללא ערך נקוב רגילות    מניות   38,259,817-מהמניות המונפק והנפרע של החברה יורכב  

החברה, החזקות הניצע, בעלי העניין והציבור במניות החברה ובניירות למיטב ידיעת   .ג

ההקצא  לפני  סמוך  החברה  למניות  ההמירים  ההקצאוהפרטית,    ה הערך   ה לאחר 

מימוש   בהנחת  )סדרה    כתביהפרטית,  של    ההמיריםניירות הערך    ויתר   ('גהאופציה 

  , הינן כדלקמן: , בהנחת דילול מלא(קריהחברה )

 
 . ההקצאות הנוספות כוללים הנחת ביצוע  מובהר כי הנתונים לא   7
 508,125הנחת מימוש של  הנתונים כוללים    .ההקצאות הנוספותכוללים הנחת ביצוע    מובהר כי הנתונים לא  8

 120,000כתבי אופציה )סדרה ג'( )כולל    145,000כתבי אופציה )סדרה ב'(,    698,147כתבי אופציה )סדרה א'(,  
כתבי אופציה   508,500כתבי אופציה )סדרה ד'(,  508,500המוקצים על פי דוח זה(, )סדרה ג'( כתבי האופציה 

 כתבי אופציה )סדרה ו'(. 1,451,966-)סדרה ה'( ו
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 שם המחזיק 

 9החזקות בעלי העניין והציבור נכון למועד דוח זה 
'(  גכתבי האופציה )סדרה החזקות בעלי העניין והציבור מיד לאחר הקצאת 

 10נשוא דוח זה  הההקצא במסגרת המוצעים 

 מניות
כתבי אופציה  
לא רשומים  

 למסחר

שיעור בזכויות  
 הון והצבעה 

שיעור בזכויות הון  
 והצבעה בדילול מלא 

 מניות
כתבי אופציה  
לא רשומים  

 למסחר

שיעור בזכויות  
 הון והצבעה 

שיעור בזכויות הון  
 והצבעה בדילול מלא 

 2.22% 2.12% 120,000 729,640 1.91% 2.12% - 729,640 11)הניצע בהקצאה נשוא דוח זה(  ארז נבון

 19.08% 21.20% - 7,301,564 19.14% 21.20% - 7,301,564 12נאור ירון 

 5.55% 6.16% - 2,121,643 5.56% 6.16% - 2,121,643 13עמינדב ססלר 

 5.43% 6.04% - 2,079,243 5.45% 6.04% - 2,079,243 14שרון אדיב 

 5.43% 6.04% - 2,079,243 5.45% 6.04% - 2,079,243 ירון רצון 

 0.03% 0.03% - 10,000 0.03% 0.03% - 10,000 15דני אנגל 

 2.64% 1.46% 508,125 503,529 2.65% 1.46% 508,125 503,529 16איתן בן אליהו 

 0.06% 0.06% - 21,177 0.06% 0.06% - 21,177 17רויטל אבירם 

 4.16% 0.40% 1,451,966 137,931 4.17% 0.40% 1,451,966 137,931 18ספיר  אבינועם

 44.60% 43.51% 2,080,091 14,983,970 44.43% 43.51% 1,960,091 14,983,970 הפרטית ה ניצע בהקצא הסה"כ בעלי עניין ו

 55.40% 56.49% 1,740,147 19,455,609 55.57% 56.49% 1,740,147 19,455,609 19סה"כ החזקות ציבור 

 100.00% 100.00% 3,820,238 34,439,579 100.00% 100.00% 3,700,238 34,439,579 סה"כ 

  

 
 . ההקצאות הנוספות כוללים הנחת ביצוע  מובהר כי הנתונים לא   9

 . ההקצאות הנוספות כוללים הנחת ביצוע  מובהר כי הנתונים לא   10
 .אר.איי טרה נדל"ן בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו המלאה. טיוכן באמצעות  במישריןמחזיק במניות החברה  .  דירקטור  11
 החזקות )נ.י( בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו המלאה. נאור וכן באמצעות  במישריןדירקטור. מחזיק במניות החברה    12
 מלאה. . מחזיק במניות החברה באמצעות א.ל. פריוריטי השקעות בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו ה 2020בספטמבר  24עד ליום  דירקטורכיהן כ  13
 , אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו המלאה. למיטב ידיעת החברה שרון אדיב במניות החברה באמצעות משק לוט בע"מ  14
 דירקטור.   15
 תו המלאה.ווסט ונצ'רס בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלו  איסטוכן באמצעות   במישרין יו"ר דירקטוריון החברה. מחזיק במניות החברה    16
 דירקטורית חיצונית.   17
 , אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו המלאה.ניהול ונכסים בע"מ –ספיר סרגל מחזיק במניות החברה באמצעות   .החברה"ל מנכ  18
אינם  אשר למיטב ידיעת החברה  חסומות וכולל ניצעים בהקצאות פרטיות קודמות של החברהשמחזיקים מניות חסומות ומניות שאינן (  בעלי עניין בחברהבכירה )שאינם  נושאי משרה עובדים וכולל    19

 . שחלקם מחזיקים מניות חסומות בתקופת החסימה המוחלטת ובתקופת הטפטוף, בעלי עניין בחברה
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 ה התמורה והדרך שבה נקבע .2.11

שהוקצו לראשונה על פי    ('געל סמך תנאי כתבי האופציה )סדרה  מימוש נקבע  המחיר   .א

והינו תואם ,  2019בדצמבר    15, כפי שתוקן ביום  2019בנובמבר    25דוח הקצאה פרטית  

את הוראות מדיניות התגמול של החברה ביחס לקביעת מחיר מימוש בתגמול הוני.  

המימוש   )סדרה  של  מחיר  האופציה  בסיס  נקבע    ('גכתבי  הממוצע על  המניה  מחיר 

ועדת התגמול   של  המקורי  הבבורסה במהלך שלושים ימי המסחר שקדמו למועד אישור

תנאי )סדרה    את  האופציה  כ,  20( 'גכתבי  של  בשיעור  פרמיה  ביחס    %101- )המשקף 

 .(21ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה למחיר מניית החברה בבורסה 

 . מניות המימוש תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן .ב

הסכם עם מר ה לפרטים בדבר נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בקשר עם   .ג

 לעיל. לדוח זה  1.8סעיף  , ראו ארז נבון

ין  י שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, ענ .2.12

 אישי בהקצאה ובתמורה, ומהות עניינם האישי 

 ,עניין אישי בנושא זה שעל סדר היום,  בדירקטוריון החברהכדירקטור    ן, המכה למר נבון

מר  )א( לחוק החברות,  278לאור האמור לעיל ובהתאם לסעיף  ניצע בהקצאה.  ה  ו לאור היות

 בהחלטת דירקטוריון החברה בה נדונה ואושרה ההקצאה. ף השתתלא   נבון

 האישורים והתנאים המתלים הנדרשים   .2.13

והמצטבר של כל האישורים והתנאים המתלים המפורטים  ההקצאה כפופה לקיומם המלא  

 להלן: 

 11- בספטמבר ו  23בימים    ואשר התקבל  – ודירקטוריון החברה  התגמול  אישור ועדת   .א

 ;2020  באוקטובר

הכללית   .ב האסיפה  החברה  אישור  מניות  בעלי  זה  של  דוח  פי  על  לאישור  המזומנת 

 ;לדוח זה לעיל  1בסעיף כאמור התקשרות החברה בהסכם 

 אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש; .ג

 הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה .2.14

למיטב ידיעת החברה, לאחר שבדקה זאת עם הניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין  

ו בינם ובין  א  ,עצמם  לבין  הניצעים  בין  או,  מניות בחברהבלבין מחזיק  הניצע  בעל פה, בין  

  בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.   אחרים,

 מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים  .2.15

 מגבלות מכוח חוק ניירות ערך .א

ג 15-א ו15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים  15על פי סעיף 

  :, יראו כהצעה לציבור של הניצע2000-לחוק(, התש"ס

 
 .2019 באוגוסט   19, קרי  20
 . 2020באוקטובר   15, קרי  21
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זה:   . 1א. בסעיף  )להלן  המימוש  מניות  של  בבורסה  המסחר  כדי  תוך  הצעה 

" מניות" )להלן:  הוקצו  בו  מהיום  חודשים  ששה  חלפו  טרם  אם  תקופת "(, 

 "(;החסימה המוחלטת 

ים  הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונ  .2א.

)להלן:   לעיל  )א(  בפסקה  האמורה  התקופה  מתום  החל  שימנו  עוקבים, 

הטפטוף" בתקופת  תקופת  הנוספות  מהתקופות  אחת  בכל  אם  וזאת   ,)"

 הטפטוף התקיים אחד מאלה:

כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי   (1)

שמ בת  בתקופה  החברה  מניות  של  בבורסה  המסחר  מחזור  ונה  של 

 שבועות שקדמו ליום ההצעה;

מההון המונפק    1%הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על   (2)

 והנפרע של החברה. 

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

 המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

במהלך תקופת החסימה    ות שתירכשנה מהניצעהאמור לעיל יחול גם על מני  .3א.

במהלך   ושלא  תשקיף  פי  על  שלא  כאמור,  הטפטוף  תקופת  או  המוחלטת 

 המסחר בבורסה. 

עלי   הניצע המוטלות  המגבלות  את  לקיים  סעיף  ומכ  והתחייב  הוראות  לחוק 15ח  ג 

 ניירות ערך. 

 הניצע ועל עצמ מגבלות שנטל .ב

ל על  וט ייהניצע   ,('ג יוקצו כתבי האופציה )סדרה  בהתאם לתוכנית האופציות שעל פיה 

ב  ועצמ פעולות  עם  בקשר  שלהלן  המגבלות  )סדרה  את  האופציה  מניות  בו  ( 'גכתבי 

  :המימוש אשר תנבענה מכוחן 

להעביר ו/או להסב ו/או להקנות לצד שלישי כלשהו כל    םרשאי  והניצע לא יהי  . 1ב.

ו/או בזכויות הנובעות מהם, כולן או מקצתן    ('ג)סדרה    זכות בכתבי האופציה

ששיל לפני  המימוש(,  במניות  ולפני    ם)לרבות  הקצאתם  בגין  החל  המס  את 

 ; או מניות המימוש, לפי העניין( 'ג )סדרה את כתבי האופציה  ו שיקבל לידי

את   . 2ב. יעביר  לא  האופציה  הניצע  המימוש  (  'ג)סדרה  כתבי  מניות  את  ו/או 

, העברה שחל לגביה  ת מס הכנסה ]נוסח חדש[ לפקוד  102המוקצות על פי סעיף  

ידרש ולא  ממס  סעיפים    ופטור  לפי  ממס  או  104פטור  או  104א'  )א(  97ב' 

חדש[  לפקוד ]נוסח  הכנסה  מס  העברת  ת  האופציה  בשל  או  '(  ג)סדרה  כתבי 

 . את המס החל בגינן םהמניות שתנבענה ממימושן, לפני ששיל

 ההקצאות הפרטיות מועד ביצוע  .2.16

תקצה   .א נבון  החברה  )סדרה  את  למר  האופציה  כל  (ג'כתבי  התקיימות  לאחר  סמוך   ,

 . )אם וככל שיתקיימו( ללעי 2.13התנאים המתלים המפורטים בסעיף 
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 באסיפה  להצביע הזכאות .3

לתקנות החברות )הצבעה בכתב   3)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה  182לסעיף    בהתאם

 באוקטובר  26  ,'בביום  מניות החברה    בעל  היה, כל מי שי 2005-והודעות עמדה(, התשס"ו 

על ידי    או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  זכאי  יהיה"(,  הקובע   המועד)להלן: "  2020

העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה )או מי שהוסמך על    או, על פי כתב מינוי  שלוח

החברה במשרדי  יופקד  אשר  מ,  ידו(,  פחות  לתחילת    48-לא  הקבוע  המועד  לפני  שעות 

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר 22האסיפה, או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה 

- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  2סימן ב' לפרק ז'לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )לפי  

)להלן: "9681  23שעות לפני מועד כינוס האסיפה   6"( עד  האלקטרונית   ההצבעה  מערכת( 

וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם   "(,בכתב  להצבעה  האחרון  המועד)להלן: "

 .2000-לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס 

 חוקי  מניין .4

החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים ביחד    המניין 

)כולל נוכחות באמצעות שלוח או כתב   מזכויות ההצבעה של החברה(  25%)  מרבע בלא פחות  

 , תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.  הצבעה(

לא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה  

"  ימים  בשבועהאסיפה   והיא  הנדחית   האסיפה)להלן:  מקום,  ולאותו  שעה  לאותה   ,)"

מניין חוקי כעבור שעה לאחר  . לא נכח באסיפה הנדחית  2020  בנובמבר  30,  'ב  ביוםתתקיים  

   המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 הנדרש  הרוב .5

(  במסגרתו  הסכם וההקצאהה)אישור  שעל סדר היום    1בסעיף  הרוב הדרוש לאישור הנושא  

בסעיף   כאמור  בהצבעה  והמשתתפים  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  רוב  לחוק    85הינו 

 החברות. 

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה  .6

לבקש   רשאי  באסיפה,  ההצבעה  מזכויות  לפחות  אחד  אחוז  שלו  יותר,  או  אחד  מניה,  בעל 

מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון  

"(. בקשה של בעל מניות  נוסף הנושא ה באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה )להלן: " 

ימים לאחר    שבעה (  7לכלול את הנושא הנוסף בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד ) 

זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף  

ערך:   ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  יופיעו  ופרטיהם  האסיפה  של  היום  לסדר 

www.magna.isa.gov.il   " :(. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן  אתר ההפצה )להלן"

 ספים(, ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע )כהגדרתו לעיל(. )הכולל את הנושאים הנו 

  

 
 .החברות לחוק( 1)177 לסעיף  בהתאם  כמשמעותו  22
 . ערך ניירות רשות  לקביעת  בהתאם, האלקטרונית ההצבעה  מערכת נעילת   מועד  23
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 הצבעה בכתב  .7

אישור התקשרות החברה )  לעיל   1ף  בסעיהמפורט    בנושאבעל מניות רשאי להצביע באסיפה  

באמצעות כתב הצבעה  (  עם דירקטור בדירקטוריון החברהשירותי דירקטור פעיל  בהסכם  

   כמפורט להלן:

העמדה   .א והודעת  הצבעה  כתב  נוסח  את  למצוא  ניתן  שבהם  האתרים  כתובות 

לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה )כהגדרתו    88- ו  87כמשמעותן בסעיפים  

"  maya.tase.co.ilאביב בע"מ  -לעיל( ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אתר  )להלן: 

 "(.הבורסה

ההצ .ב כתב  של  השני  החלק  גבי  על  תיעשה  בכתב  באתר  הצבעה  שפורסם  כפי  בעה, 

 ההפצה. 

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

 העמדה. 

לנוסח כתב ההצבעה   .ד ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית  בורסה  חבר 

וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות  

רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך,    ואשר מניותיו

 ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 

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

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

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

 ניירות ערך מסוים. 

)עשרה( ימים לפני מועד    10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד   .ו

 האסיפה.

הינו    במערכת ההצבעה האלקטרונית המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה .ז

)שש( שעות לפני מועד כינוס האסיפה ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה    6

 . שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4במסירה ידנית לחברה הינו עד 

תגובת   הודעת עמדה שתכלול את  ולבורסה  ערך  ניירות  לרשות  החברה רשאית להמציא 

 )חמישה( ימים לפני מועד האסיפה.  5)ג( לחוק החברות עד 88הדירקטוריון כאמור בסעיף  

 במסמכים עיון .8

שעל סדר   ה בנוסח המלא של ההחלט,  בקשתם  לפי ,  לעיין  יוכלו  החברה   של  המניות   בעלי

, 2היתד בכתובת שעל סדר יומה של האסיפה הכללית  לנושאהנוגע  אחר כל מסמךובהיום 

 . (04-6918020:  )טלפון מראש  בתיאום, המקובלות העבודה בשעות  א.ת. ציפורית,

 

 , רב בכבוד

 מ "בע קנביט פארמסוטיקלס  –תיקון עולם 

 "ל מנכ, אבינועם ספיר: באמצעות
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 בע"מ קנביט פארמסוטיקלס  –תיקון עולם 
 )"החברה"(

 1789030 א.ת. ציפורית, 2היתד 
 04-6918013פקס:  04-6918020טלפון: 

 2020 באוקטובר 18
 כתב הצבעה 

   2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו
 

 ראשון חלק 
 

 בע"מ  לס קיביט פארמסוטנק –תיקון עולם   שם החברה:  .1
 "( האסיפה )להלן: "מיוחדת   סוג האסיפה:  

 11:00, בשעה 2020בנובמבר   23 ,'בביום   :האסיפה מועד
ושות'    משרדי  : האסיפה מקום הארבע   –שמעונוב  מרחוב  דין,  אביב,  30  ה עורכי  תל   ,

 34 במגדלי הארבעה, מגדל דרומי, קומה
 

שור התקשרות החברה  אי  –  ההצבעהב  כתת  אמצעון להצביע בית נ  ואשר לגבי  על סדר היום  נושא ה .2
 :עם דירקטור בדירקטוריון החברה דירקטורשירותי בהסכם 

 

  11-ו  2020בספטמבר    23  מהימים   בישיבותיהם   החברה  דירקטוריון ו  התגמול  ועדת   לאישור   בהמשך
  מר עם  דירקטור  שירותי  בהסכם  החברה    התקשרות מוצע לאשר את    , בהתאמה,2020באוקטובר  

החברה  דירקטורכ  המכהן,  נבון  ארז "  "נבון" )להלן:  בדירקטוריון    לפי ",  הסכםה" -ו  "הניצע או 
פיו  ,  (העניין נבון  על  מר  פיו  סיועעל  לחברה  פעולה    יעניק  שיתופי  ויצירת  עסקי  פיתוח  בנושאי 

בתיאום   נוספות  ובמדינות  ובריטניה,  בגרמניה  היעדים  מראש  בינלאומיים,  )כאשר  המנכ"ל  עם 
(,  הזימוןלדוח    2בסעיף  כמפורט    בלבדלהסכמים ספציפיים  תגמול יבחנו ביחס  המדידים לזכאות ל

פ עולה, סיוע בעריכה ובניהול  ובכלל זה, זיהוי הזדמנויות להתקשרות בעסקאות וליצירת שיתופי 
על הקשר מול חברות הפארמה השונות,  סיוע בשמירה  משא ומתן להתקשרות בהסכמי הפצה וכן  

 .("הסיוע" ן יחד: "ל )להלעם המנכמראש והכל בתיאום 

החברה,    תתואמנה  הפעילות  ומדינות   הדירקטור  פעולות  כל מנכ"ל  עם    פי  על   ותבוצענה מראש 
ההסכם    .החברה  ל "מנכ  באמצעות  לדירקטור   שתימסרנה  החברה  לצרכי  ובהתאם   ל"המנכ   דרישות

)ב ידי מי מהצדדים בתקופה שתחילתה מועד ההתקשרות בהסכם  ניתן לביטול על  כפוף  לא יהיה 
לתום   ועד  החברה(  מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  ההתקשרות    24לאישור  ממועד  חודשים 

ה הראשונית, כל צד יהיה רשאי להביא את  "(. לאחר התקופהתקופה הראשוניתכאמור )להלן: "
התקופה   סיום  לאחר  אף  כי  בזאת  מובהר  השני.  לצד  בהודעה  לאלתר,  סיום  לידי  ההסכם 

לד תשולם  לא  בגין  הראשונית,  נוספת  תמורה  כל  ההסכם.  הסיועירקטור  פי  ובמסגרת    על  היה 
מחויב יהיה  החברה,  בדירקטוריון  כדירקטור  מלכהן  נבון  יחדל  ההסכם  להמשיך    תקופת  נבון 

את   הראשונית  הסיוע  ולהעמיד  התקופה  לתום  עד  בתוקף  להיות  ימשיך  וההסכם  כיועץ,  לחברה 
 תמורה.  לחברה על ידי נבון, ללאהסיוע  ביחס להענקת 

)ככל    להלןכמפורט    , ובנוסף לגמול לו זכאי מר נבון בגין כהונתו כדירקטור למתן הסיועבתמורה  
כתבי אופציה )סדרה ג'(    120,000, יהיה זכאי מר נבון להענקת  זכאי, מעת לעת(שזכאי וככל שיהיה  

יסים לשם  אשר יוענקו בכפוף לאישור רשות המ  ,"(כתבי האופציה )סדרה ג'()להלן: "  של החברה
לפקודת מס הכנסה    102חי הון( באמצעות נאמן בהתאם לקבוע בסעיף  הענקתם במסלול הוני )רוו 

אחד כל  חדש[.  של    ]נוסח  ע"נ  ללא  אחת  למניה  למימוש  ניתן  יהיה  ג'(  )סדרה  האופציה  מכתבי 
ליום   עד  של  2029באוגוסט    19החברה  במחיר  המצטברים    9.33,  לתנאים  בכפוף  למניה,  ש"ח 

 לדוח הזימון.   1.3בסעיף ים המפורט 

עם    כמו בקשר  שהוציא  הוצאות  להחזר  זכאי  נבון  מר  יהיה    שיאושרו  כפי  בסכומים,  הסיועכן, 
 . החברה"ל  מנכ ידי על מראש

אודלפרטי כדם  כהונתו  בגין  נבון  מר  זכאי  לו  הגמול  דו   ירקטור,ות  לזימוןראו  משלים  אסיפה    ח 
של  כללי מנית  הבעלי  מיוות  אסמכתא:  )   2019  באפריל   15ם  חברה  ודיווח  2019-01-036787מס'   )

(, אשר המידע על פיהם  2020-01-028165)מס' אסמכתא:    2020במרץ    30של החברה מיום    די מיי
 . של הפניהדרך זה במובא בדוח 

 . דוח הזימוןל  2-ו 1סעיפים ראו ( 'ג)סדרה  ה האופציוכתבי הסכם ה ליתר תנאי 
 
 : םסמכיעיון במ .3

  

של   המניות  לעבעלי  יוכלו  של   ן, ייהחברה  המלא  בנוסח  בקשתם,  ובכל    לפי  המוצעות  ההחלטות 
  , א.ת. ציפורית, 2  אסיפה הכללית בכתובת היתד הנוגע לנושאים שעל סדר יומה של המסמך אחר  

 (. 04-6918020ן: ש )טלפו אום מראבשעות העבודה המקובלות, בתי
 

  :וב הדרושרה .4
 

הדרוש   בסעיף  נוה   ורלאישהרוב  הינו  לשע  1שא  היום  המניות    ובר   סדר  בעלי  הנוכחים  קולות 
 .("חוק החברות" להלן:) 1999-, התשנ"טתלחוק החברו 85והמשתתפים בהצבעה כאמור בסעיף 
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ח  לשאם נאו    ור בעלותו אישצורף לרק אם    1לגבי בעל מניות לא רשום תב ההצבעה יהיה תוקף  כל .5
 .וניתהאלקטר ההצבעהת כ רעמ עותצאישור בעלות באמלחברה 

 

מי שרשום  נו לגבי  היי , דהחברות( לחוק  2)177בעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  הצה   לכתב .6
ת  או תעוד רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון    ברה,חשל ה  כבעל מניה במרשם בעלי המניות

 . ותהתאגד
 

לת .7 והודע קנות  בהתאם  בכתב  )הצבעה  עוהחברות  תשס"ו(הדמת  ההצבעה  רכמע,  2005-,  ת 
יותר    עד  אסיפה הכללית, אולפני מועד כינוס ה  שעות(  4) ע  נית תנעל ארברו קטהאל מועד מוקדם 

רשות   ידי  על  )להלןשייקבע  ערך  על    (,"הרשות"   :ניירות  יעלה  שלא  כ  12ובלבד  לפני  ינוס  שעות 
ת,  מועד נעילת המערכ תושהר  תבהתאם לקביע (."המערכת  לתעיד נמוע")להלן: הכללית סיפה הא

 פה.כינוס האסי ( שעות לפני מועד6נקבע על שש )זה, נכון למועד 
 

כיש להמציא א נעילת המערכתתב ההצבעה לחברת  עד למועד  )ה  עד  לפני מועד    (6, דהיינו  שעות 
 . כינוס האסיפה

 

 האלקטרונית.  הצבעהרכת הלהצביע באמצעות מע רשאי לא רשוםבעל מניות   .8
 

הח מע  .9 ההצב ה  ברן  כתבי  עמד  עה למסירת  היתד  ,  החברה  משרדי:  ה והודעות  א.ת.  2בכתובת   ,
 .ציפורית

  

להמצאת   .10 האחרון  עמדה  המועד  בסעיף  הודעות  לחבר  88)כמשמעותן  החברות(  עד  לחוק  הינו  ה 
להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה    האחרון. המועד  לפני מועד האסיפהעשרה ימים  

 .  לפני מועד האסיפהם  מיי  ישהחמעד ינו ה
 

אביב בע"מ בהם ניתן למצוא  -בתלת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ותובכ .11
 לחוק החברות הנם:  88-ו  87 בסעיפיםכמשמעותם והודעות עמדה   סח כתב ההצבעהאת נו

 ."(אתר ההפצה)להלן: "  ilwww.magna.isa.gov.ה של רשות ניירות ערך: ר ההפצאת  (   1)
 . aya.tase.co.ilm :אביב בע"מ-סה לניירות ערך בתלאתר האינטרנט של הבור  (   2)
 

ש  קם בידואר, אור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח באת אישאי לקבל  בעל המניות זכ .12
ת ו  ת,זא זה  לעניין  מסו  מראשינתן  בקשה  ערך  ניירות  כן  ים.לחשבון  רשו  ,כמו  לא  מניות  ם  בעל 

 רונית. עבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקט רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יו 
 

הודעות  רוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה ו ר אלקט קבל בדוא בעל מניות לא רשום זכאי ל  .13
ותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  ע באמצ ההפצה, מאת חבר הבורסה ש ר את ב   העמדה 

כי  הבור  אינו סה  קישורי   הוא  לקבל  הצ מעוניין  כתבי  לקבל  מעוניין  שהוא  או  כאמור  בדואר  ת  בעה 
 . חול גם לעניין קבלת הודעות העמדה צבעה ת כתבי הה   הודעתו לעניין   תמורת תשלום. 

 

יעור המהווה חמישה אחוזים או יותר  שבע בהמחזיק מניות במועד הקו  תר יוו  אחד א מניות    בעל .14
שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה  , זכאי בעצמו או באמצעות  בעה בחברהצמסך כל זכויות הה

בשעותהכללית החברה,  של  הרשום  במשרדה  לעיין  ההצבעה  המקובל העבודה    ,  בכתבי  ות, 
 . ברהחעו ללחברה שהגיעו רונית שהגי קטאלה  הצבעהמערכת ה ההצבעה באמצעות ברישומי ו
בדילול מלא(  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה )שלא  5%המניות המהווה כמות    נכון למועד זה   יצוין כי  

 .  של החברה   ללא ע"נ מניות רגילות    1,721,979-הינה כ 
 

 . זה ופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעהיות יציין את א נ מבעל  .15
 

כר  אחל .16 הפרסום  שיהיתב  ייתכן  היום  שינויים  ו הצבעה  נושא  של האסיפה  בסדר  הוספת  לרבות   ,
עמד לס הודעות  להתפרסם  עשויות  היום,  ובהודעות  דר  העדכני  היום  בסדר  לעיין  ניתן  ויהיה  ה, 

 ה שבאתר ההפצה. רווחי החבה שהתפרסמו בדיעמד
 

ש .  17 בתקנהככל  כאמור  מתוקנת  הודעה  תפרסם  ל5  החברה  על  )הודהחברות  ת  נוק תב  ומודעה  עה 
כללית  פאסי לסדר ה  נושא  והוספת  ציבורית  בחברה  סוג  התש"ס  ואסיפת  הכוללת  ,  2000-היום(, 

ב  ת כוקן של  נוסח מתתמציא    , החברהשל האסיפה  בשל הוספת נושא לסדר היום   מעודכן   סדר יום
   .ם פרסום ההודעה המתוקנתביוזה הצבעה 

 
מ  1 לניובעל  רש ת  מי  א  הינו  רששלזום  מכותו  בורסה  חבר  אצל  בניומה  נכללת  מניה  ואותה  המניוה  הרשומותין  בעלי  ב  ת  מרשם 

 ת על שם חברה לרישומים. המניו

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

 "מ בעס  ט פארמסוטיקלקנבי  –  םול ע   וןתיק      שם החברה: 
 . ציפורית , א.ת2היתד   לוח כתבי הצבעה(: ען החברה )למסירה ולמש מ

   51-210146-0      מס' החברה: 
 11:00, בשעה  2020  בנובמבר   23,  'ביום           מועד האסיפה:

 ( 11:00, בשעה  2020  בנובמבר  30,  'בנדחית ביום  יפה  )אס 
 יוחדת מ      סוג האסיפה: 

 2020  באוקטובר  26,  'ב      ע: קובה   מועדה
 

 פרטי בעל המניות  
 :2י בעלי המניות להלן האם נמנה על אחד מסוג            ת:  שם בעל המניו

 א כן /ל        -  3.  בעל עניין 1   מס' זהות:  
 כן /לא      –  4.  נושא משרה בכירה 2     -  תיישראל זהות  דת  ולבעל המניות תע   אם אין

 א כן /ל       -  5שקיע מוסדי מ.   3     ן:רכו' דמס
  המדינה שבה הוצא:  

  בתוקף עד:  
 -  הוא תאגיד  על המניותאם ב

  מס' תאגיד:  
  מדינת התאגדות:  

 
 :אופן ההצבעה

 

 הנושא שעל סדר היום מס"ד 
 6הצבעה אופן ה

 נע נמ נגד בעד

מר  עם  דירקטור  שירותי  שור התקשרות החברה בהסכם  יא 1
    ברה דירקטור בדירקטוריון החהמכהן כבון,  נ ארז 

 
 

 
 

 
____ __________       ___________ ____ 
 חתימה                    יך תאר        

 
תקף רק בצירוף   כתב הצבעה זה  –חוק החברות  ( ל1)177  יףבר בורסה לפי סעמחזיקים במניות באמצעות חמניות הי  ללבע

צירוף צילום תעודת ברק  ה תקף  הצבעהב  כת  –רה  ות של החבלבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המני  אישור בעלות.
   ן/תעודת התאגדות.הזהות/דרכו

 
 עיפים. ל אחד מהסנא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכ  2
 (."חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, התשכ"ח לחוק ניירות ערך 1יף בסע רתוכהגד  3
 .)ד( לחוק ניירות ערך37סעיף ו בכהגדרת             4
 נהל מ  , וכן 2009-תשס"ט  כללית(,  באסיפה  מנהלת  חברה  )השתתפות  קופות גמל( )  פיננסיים  ותים ר י ש  על  יקוח הפ  תקנות ל  1בתקנה   כהגדרתו   5

  . 1994-בנאמנות, התשנ"ד  משותפות  ות השקע  בחוק  משמעותו כ  ת אמנו בנ  משותפות  השקעות ל  קרן 
 באותו נושא. מהצבעה ות יחשב כהימנעון יסימאי   6


