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 5002-ו"התשס, (כתבי הצבעה והודעות עמדה)הוראות בהתאם לתקנות החברות 
 

 :מודיעים ומאשרים שידוע לנו כי, אשר פרטינו מופיעים בתחתית מסמך זה, מ"אנו הח
, "בעל מניות לא רשום"להחזיק מעת לעת מניות הנסחרות בבורסה בישראל לגביהן הננו מוגדרים כאנו עשויים , ע בבנק"כבעלי פיקדון ני .1

ל בעלי מניות יכולים להצביע בכתב בנושאים מסויימים באסיפות כלליות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה "ובהתאם לתקנות הנ
 .בישראל

 
ע ולבורסה את נוסח כתב "נדרשת להמציא לרשות לני, צעות כתב הצבעהחברה המכנסת אסיפה כללית שבה ניתן להצביע בכתב באמ .2

ומסמכים אלה מתפרסמים באתר , כאלה ככל שישנן, בהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה וכן את נוסח הודעות העמדה לגבי הנושאים
 .www.magna.isa.gov.il: שכתובתו, ע"האינטרנט של רשות ני

 
, ע"קישוריות לנוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה המופיעים באתר רשות ני ,ללא תשלום, רוניבאפשרותנו לקבל מהבנק בדואר אלקט .0

תמורת , נוכל לבקש לקבל בדואר רגיל את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה, לחילופין. באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שנמסור לבנק
 .נפרד על ידי חיוב חשבוננו בבנקדמי משלוח ההודעות בדואר יגבו בגין כל הודעה ב. דמי משלוח

 
ביחס לכל , אם נבקשו לעשות כן, ע והבנק ישלח לנו את כתבי ההצבעה והודעות העמדה"כל בחירה שלנו תהיה בהתייחס לחשבון פקדון ני .4

 .מניה שתוחזק על ידינו בפקדון במועד הקובע של כל אסיפה כללית שתהיה בה אפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה
 
את אישור הבעלות יהיה עלינו לצרף ; י הבנק"מניות לא רשום נוכל להצביע באסיפה כללית רק אם ברשותנו אישור בעלות הניתן ע כבעל .5

 . לכתב ההצבעה שנשלח לחברה לצורך הצבעה בכתב באסיפה

 .ללא תשלוםבאפשרותנו לקבל מהסניף בו מתנהל הפקדון אישורי בעלות  5.1

לגבי אסיפות שיש בהן , תמורת דמי משלוח, אישורי בעלות בדואר לכתובתנו הרשומה בבנק לחילופין באפשרותנו לקבל מהבנק 5.2
, במקרה זה יישלח אישור בעלות בעבור כל אסיפה כללית שיש בה אפשרות להצביע באמצעות כתבי הצבעה. אפשרות להצביע בכתב

 .שמכנסת כל חברה שנחזיק בפקדון מניות שלה במועד הקובע לאותה אסיפה

קוד , יהיה עלינו  להקליד במועד ההצבעה קוד זיהוי, ואנו נהיה מעוניינים בכך, מקרה שבו חברה תאפשר הצבעה באמצעות האינטרנטבכל  .1
 .קוד הבקרה וקוד הזיהוי יצויינו על גבי אישור הבעלות והפרט המזהה הנוסף הינו קבוע ויימסר לנו לפי בקשתנו. בקרה ופרט מזהה נוסף

 
 ,י הובאו לידיעתנו האפשרויות לקבל מהבנק נוסח של כתבי הצבעה והודעות עמדה וכן אישורי בעלות כאמור לעילאנו מאשרים בזאת כ

והכל , לעניין כתבי הצבעה והודעות עמדה ולעניין משלוח אישורי בעלות Xונבקשכם לרשום אצלכם את העדפותינו כמפורט להלן ומסומן בסימן 
או נחזיק /ת לגביהן אפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה של חברות שאת מניותיהן אנו מחזיקים ובהתייחס לאסיפות כלליות שתהיה קיימ

 :במועד הקובע לכל אסיפה, בפקדון שמספרו צויין לעיל, בעתיד באמצעותכם
 
 (במקום המתאים Xסמן )כתבי הצבעה והודעות עמדה בחברה שבמועד הקובע נהיה בעלי מניות בה  .1

       איננו מעוניינים לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה. 
 או 
 נבקש לקבל קישוריות לכתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר אלקטרוני שכתובתו………………………………………….. … .  
 או
 ואנו  בקשר לכך ידוע לנו. תמורת דמי משלוח, אנו מבקשים לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר לכתובת החשבון הרשומה אצלכם

 .נותנים הרשאתנו לכך שבעבור כל הודעת דואר הבנק יחייב את חשבוננו בדמי המשלוח
 
 (במקום המתאים Xסמן )אישורי בעלות  .5

 איננו מעוניינים לקבל אישורי בעלות בדואר. 
 או
 נוס אסיפה כללית שקיימת אנו מבקשים לקבל אישור בעלות בדואר בכל מקרה בו נהיה ביום הקובע בעלי מניות בחברה המודיעה על כי

הבנק , בקשר לכך ידוע לנו ואנו נותנים הרשאתנו לכך שבעבור כל משלוח של אישור בעלות. בה אפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה
 .יחייב את חשבוננו בדמי המשלוח

 
 .בהתאם לאמור לעיל יהיו כנהוג בדואר ישראל בעת המשלוח דמי המשלוח בהם נחויב

  
 *ו על החתוםולראייה באנ

    
 
  ...................................................        ................................................  ...........................................  
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 ..............................תאריך  

 .יש לחתום על הטופס בהתאם לזכויות החתימה בחשבון*
 תר יש לציין גם את מדינת ההתאגדובמקרה של תאגיד ז. רישום' במקרה של תאגיד יש לציין מס. במקרה של תושב חוץ יש לציין מספר דרכון**

 
 ....................סניף ' מס ...........................................ע  "חשבון פקדון ני' מס

 ....................סניף ' מס ................................................חשבון תמורה  ' מס
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