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הנדון:  דוח מיידי בדבר כי נוס אסיפ ה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה  

תקופתיים   )דו"חות  ערך  ניירות  בהתאם  לחוק  החברות,  ה תשנ"ט-1999  )"חוק  החברות"(,  לתקנות 

ומיידיים(,  התש"ל-1970  )" תקנות הדוחות"(,  לתקנות החברות  ) הודעה  ומודעה  על אסיפה כללית ואסיפת  

סוג בחברה ציבורית  והוספת נושא  לסדר ה יום(, התש "ס-2000 )"תקנות הודעה ומודעה"( ולתקנות החברות  

)הצבעה בכתב והודעות עמדה(,  התשס"ו-2005  )"תקנות ההצבעה"(  מודיעה בזה החברה על כינוס אסיפה   

כללית  שנתית   של  בע לי  המנ י ות של החברה   שתיערך   ביום  ג',  5  ב יולי,  2022, בשעה  15:00,  במשרדי החברה,  

ברח' התנופה 7, פתח תקווה  )"האסיפה"(.  

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות  

החברה   הכספיים  ובדוח  הדירקטוריון  של  בדוחות  ודיון  ה יום   –  הצגה  סדר  מס'  1  שעל  1.1. נושא 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.  

בנושא זה יערך דיון בלבד  ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה . 

ודוח   הכספיים  הדו חות  לשנת  2021   )ובכללו  התקופתי  של   החברה  ניתן  לעיין   בדוח 

אסמכתא:  2022-01-032313(  )"הדוח   ביום  30  במרץ,  2022  )מס'  פורסם  אשר  הדירקטוריו ן(, 

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

   .www.tase.co.il   האינטרנט של הבורס ה לניירות ערך בתל-אביב בכתובת

1.2. נושא מס'  2 שעל סדר היום  – מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות ', כרואה החשבון  

המבקר של החברה.  

1.2.1. החברה  מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה  על  

על  ידי  הרשות  באוקטובר  2021 ,  שפורסמו  )Best Practice(,  כפי  הכספיים  הדוחות 

דירקטוריון  החברה  לאחר  זו,  ביום  23  במאי   2022  אישר  במסגרת  פיהם.  ופועלת  על 

קבלת  המלצת ועדת הביקורת של החברה  את מינויו מחדש של  משרד בריטמן אלמגור  

זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה )"רואה החשבון המבקר"(.   

לממשק  בנ וגע  החברה  מה נהלת  מקיפה  סקירה  קיבלה  החברה  של  הביקורת  1.2.2. ועדת 

בינו   הפעולה  ושיתוף  שלו  העבודה  שיטות  המבקר,  החשבון  רואה  עם  העבודה  וקשרי 
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החברה  של  המאזן  ועדת  הערכת  את  המקצועיים  וכן,  קיבלה  ו היועצים  החברה  ובין 

בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר. 

1.2.3. בהקשר זה,  ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה מספר דיונים בקשר עם עבודת 

של  רואה  מחדש  מינויו  על  החברה  לדירקטוריון  המליצה  החשבון  המבקר,  רואה 

להיבטים  שונים  נגע  הביקורת  בוועדת  כאמור  הדיון  החברה.  של  המבקר  החשבון 

בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הועדה, בין היתר, את סוגי השירותי ם 

ניסיונו ומומחיותו של רואה  החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה  המוענקים לחברה, 

הגלומים  וכן,  לסיכונים  ותחומי  פעילותה  להיקף  החברה  -  בשים  לב  וגודלה  של 

בפעילותה, תנאי  ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות 

המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.  

החשבון   לרואה  ששולם  הטרחה  שכר  דעתה,  כי  את  ה ניחה  הביקורת  ועד ת  כן,  1.2.4. כמו 

בין   משא   ומתן  ולאחר  ומורכבותה  המבוקרת  הפעילות  היקף  על  המבקר,  בהתבסס 

החברה ור ואה החשבון  המבקר, הינו סביר,  מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, 

וכי  היקף  עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת בשנים  2020  ו -2021  

הינם סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.   

האסיפה  הכ ללית  השנתי ת  תום  המבקר  עד  החשבון  של  רואה  1.2.5. בהתאם,  מי נו יו   מחדש 

דירקטוריון   את  להסמיך  מוצע  האסיפה  וכן,  של  לאישורה  החברה  מ ובא  של  הבאה 

החברה לקבוע את שכרו.  

החליט  בעניין,  שקיים  דיון  ולאחר  הביקורת,  ועדת  של  המלצתה  על  1.2.6. בהסתמך 

רואה  החשבון   של  מחדש  מינויו  את  לאסיפה  לאשר  החברה  להמליץ  דירקטוריון 

להסמיך  את  מוצע  וכן  החברה  של  הבאה  השנתית  הכללית  האסיפה  תום  המבקר  עד 

11 . דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו 

החשבון   כרואה  ושות',  זהר  אלמגור  בריטמן  את  משרד  מחדש  המוצעת:  " למנות  ההחלטה 

המבקר של  החברה  החל ממועד  אישור  האסיפה המזומנת על פי  דוח  מיידי זה,  ולתקופה שעד 

לאסיפה  הכללית  השנתית הבאה,  תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטו ריון החברה  

לקבוע את שכרו". 

 
 שכר הטרחה בגין שנת 2022 של רואה החשבון המבקר יקבע בהתאם להיקף שעות עבודתו של רואה החשבון המבקר בהתבסס  1

על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ובין רואה החשבון המבקר. 



 

של  חלק מהדירקטורים  המכהנים  בחברה,   היום   –  מינו י מחדש  1.3. נושאים  מ ס'  3  ו-  4  שעל סדר 
22 . שאינם דירקטורים חיצוניים 

1.3.1 מוצע למנות מחדש  את  ה"ה  אשר לוי  ) "מר לוי "(  ואליעזר )אלי( גור וביץ   )"מר גורוביץ"( 

לכהונה כדירקטורים בחברה  )בסעיף זה בלבד: "הדירקט ורים"(. 

1.3.2 יובהר, כי ההצבעה ל גבי כל   מועמד לכהונת דירקטור, כמפורט לעיל, תעשה בנפרד.  

בהת אם   כנדרש  הצהרות  על  חתמו  כאמור,  לחידוש  מובאת  1.3.3 הדירקטורים  שכהונתם 

לעי ין בהן  גם   להוראות  סעיף  224ב לחוק החברות, ואלו מצורפות לדוח  מיידי  זה  וניתן 

במשרדה הרשום של החברה. 

לתקנה   כאמור  לעי ל,  בהתאם  ל חידוש  1.3.4 הפרטים  אודות  הדירקטורים  שכהונתם  מובאת 

התקופתי  )המידע   לדוח  ד'  בפ רק  הדיווח  מפורטים  ולתקנה  26  לתקנות  36ב)א()10( 

האמור מובא   כהכל לה   על דר ך  ההפניה(.  נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא חל ו 

שינויים מהותיים בפרטים של הדירקטורים האמורים, כפי שהובאו בדוח התקופתי . 

ולגמול   השתתפות  זכאים  לגמול  ימשיכו  הדירקט ורים  להיות  1.3.5 בכפוף  למינוי ים  מחדש, 

לפיה   החברה,  התגמול  של  למדי נ יות  בהתאם  שיפוי  ופט ור  ביטוח,  להסדרי  וכן  שנתי, 

מהחברה,  ניהול  דמי  או  שכר  מקבלים  אינם  הדירקטורים  ה מכהנים  אשר  זכאים  כלל 

לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה  "הסכום  המרבי "  הקבוע  בתקנות  החברות )כללים 

בדבר גמול והוצאות  לדירקטור חיצוני(,  התש"ס-2000  )"תקנות הגמול"(, לפ י דרגת ה  של  

מומחה  הינו   לעת.  בנוסף,  הגמול שמשולם   לדירקטור  חיצוני  כפ י  שתהיה  מעת  החברה, 

לתקנות    בהתאם  ה וצאות  הדירקטורים  זכאים  להחזר  הגמול.  כמו   כן,  בתקנות  כקבוע 

ד'  לדוח   ופטור  ראה  סעיף  21.4  בפרק  שיפוי  ביטוח,  הסדרי  הגמול.  לפרטים  אודות 

התקופת י.  

גורביץ  70,000   יצוין,  כי  הוקצו  למר לוי  100,000  או פציות  שאינן  רשומ ות  למסחר  ולמר 

אופציות  שאינן רשומות למסחר,  לתקופת הבשלה של  4  שנים,  אשר  כל  אחת  מה ן  ניתנ ת  

למימוש  למניה  רגילה  אחת   של  החברה,  בהתאם  לתכנית  האופציות  לעובדים  ונושא י  

משרה בחברה.  לפרטים נוספים ראה סעיף 8.4 בפרק ד' לדוח התקופתי.  

הסכם  בתוק פו  לעמוד  ימשיך  האסיפה,  ידי  מר  לוי  על  מחדש  של  1.3.6 ככל  שיאושר   מינויו 

והאסיפ ה   החברה  דירקטוריון  ידי  ביום  8  בנובמבר,  2020  על  שאושר  שירותי  הניה ול 

יו"ר דירקטוריון בהיקף של  20%  משרה,  הכללית,  ל פיו  מעמיד  מר  לוי  לחברה  שירותי 

לפרטים נוספים ראה  סע יף  8.6  בפרק ד' לדוח התקופתי   )המידע האמור מובא כהכללה  

על דרך ההפניה(.  

 
דירקטורים  מהדירקטורים  2 יפרשו  מכהונתם  שני  שנתית  אסיפה  תתכנס  בו  קובע ,  כי  "במועד  החברה    סעיף  71ב  לתקנ ון 

המכהנים בדירקטוריון החברה  )שאינם דירקטורים ח יצו ניים(.  הדירקטורים שיפרשו   בכל  שנה יהיו אלה ששימשו במשר תם  

נבחרו מחדש לאחרונה   באותו יום,   במשך הזמן הארוך  ביותר מאז בחירתם לאחרונה,  אולם  מבין הדירקטורים  שנעשו א ו 

ייקבעו אלה שייפרשו על פי  הגרלה,  אלא   אם  כן הוסכם אחרת   ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב  ממועד  

במשך   כדירקט ור  ויפעל  מחדש  הפורש  יוכל   להיבחר  די רקטור  לכן.  קודם  משרתו  פינה  אם  לאחרונה  מינויו  או  בחירתו 

לוי   פורש".  הדירקטורים ה מכהנים  בדירקטוריון החברה את משך הזמן הארוך  ביותר  הינם  ה"ה  אשר  האסיפה  שבה הוא 

יו מה של האסיפה  הינם   על סדר  ו הארכת כהונתם הינה  הדירקטורים היח ידים שבח ירתם  גורביץ.  בהתאם,  )אלי(  ואליעזר 

ה"ה אשר לוי ואליעזר )אלי( גורביץ. 



 

ההחלטות המוצעות ביחס לכל אחד מהדירקטורים: 

"לאשר את מינויו מחדש של מר אשר לוי לכהונה כדירקטור בחברה". 

"לאשר את מינויו מחדש של מר אליעזר )אלי( גורוביץ כדירקטור בחברה". 

2. סדרי האסיפה וההצבעה   

2.1. אופן ההצבעה 

בעל  מניה   זכאי להצביע באסיפה בעצמו, באמצעו ת בא-כ וח,  ובאמצעות כתב  הצבעה   כמשמעותו  

בסעיף  87  לחוק  ה חברות וש נ וסחו מצורף  לדוח  מיידי  זה  )"כתב הצבעה"(.  בנוסף, בעל מניה ל פי  

מני ה   ואותה  חבר  ב ורסה   מנ יה  אצל  רש ומה  שלזכותו  סעיף  177)1(   לחוק  החברות   )קרי  –  מי 

לא   )"בעל  מניות  על-שם חברה  לר ישומים(  נכללת  בין המניות הרשומו ת במרשם  בעלי המניות 

ל חברה  במ ערכת ההצבעה   זכאי  גם להצבי ע  באמצעות  כתב  הצבעה   אלקטרוני  שיועבר  רשום"( 

ניירות  ערך,  התשכ "ח-1968  )"מערכת  ב'  לפרק  ז'2  ל חוק  סימן  לפי  הפועלת  האלקטרונית 

ההצבעה האלקטרונית " ו - " כתב הצבעה אלקטרוני ", בהתאמה(. 

תימנה   אחת,  ב יותר  מדרך  מנ יה  בעל  לחו ק  החברות,  במידה  ש הצביע  לסעיף  83)ד(  בהתאם 

שלוח  תיחשב    או באמצעות  בעצמ ו  מניה  של  בעל  לעניין  זה  הצבעה  הצבעתו המאוחרת,  כאשר 

מאוחרת  להצבעה באמצעות  כתב הצבעה.  

2.2. מנין חוקי ואסיפה נדחית  

מניין  חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו  נוכח ים  שני בע לי מניות, בעצמם או על  ידי באי  כוחם   

ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוני ת,  אשר ביחד  מחזיקים  או מייצגים ל פחות   

25% מזכויות ההצבעה בחברה.  

לא  יימצא המ ניין החוק י,  תיד חה  האסיפה   שנקבע  לא סיפה  כעבור  מחצ ית השעה מהמועד  אם 

בשבוע ימים, ליום ג', 12 ביולי, 2022, באותה השעה וב אותו המק ום )"האסיפה  הנדחית"(.   

מניות  כלשה ם  הנוכחים   בעלי  כאמור  לעיל,  יהוו  שני  חוקי  באסי פה  הנדחית  מניין  לא  נמצא 

ל דון  ולהחליט   בעניינים  שלמ ענם  נקראה   חוקי,  ויהיו רשאים  מניי ן  כוחם,  באי  ע"י  או  בעצמם 

האסיפה. 



 

2.3. הרוב הנדרש  

הרוב הנדרש באסי פה לאיש ור  ההחלטות  המוצע ות  בנושאים מספר  2  עד  4  שעל  סדר  יומה ש  ל  

בעצמם  או    בהצבעה,  בעלי  המנ יות    הנוכחים  והמשתתפים  מכלל  רגיל  רוב  האסיפה,  הינו 

ההצבעה   במערכת  באמצעות  הצבע ה  כתב  הצבעה  או  ב אמצעות  כוחם  או  באי  באמצעות 

האלקטרו נית,  והזכאים להשתתף ולהצביע, ואשר הצביעו בה, מבלי  להביא בחשבון את קולות  

הנמנעים.   

יצוין,  כי  שיע ור  ההחז קות  של  בעל  השל יטה  בחברה, המחזיק  בכ-27.54%  מהונה  המונפק  והנפרע  

של החברה  ומזכ ויות  ההצבעה  בה  )"בעל  השליטה "(,  אינ ו  מקנה  לבעל  השל יטה  את  הרוב הנדרש   

לקבלת הצעת  ההחלטה בכל אחד מהנושאים כאמור שעל סדר היום. 

2.4. המועד הקובע 

המועד הקובע לעניי ן זכא ות בעל מני ה  להשתתף   ול הצבי ע  באסיפה,  כאמור בסעיף  182)ב(  לחוק  

החברות  ובהתאם  לתקנה  3  לתקנות  ההצבעה, הינו  תום  יום  המסחר  של  יום  ד',  1  ב יוני,  2022,  

לא   ואם  הקובע"  ו-  "הבורסה",  ב התאמה (,  ערך  בתל  אביב  בע"מ  )"המועד  בבורסה  לניירות 

התקיים מסחר במועד הקובע, אזי בי ום המס חר הקודם  לו.   

2.5. בא-כוח להצבעה  

ייפוי  כח בהתאם   בעל מניה  רשאי  ל הצביע באסיפה  באמצעות  בא-כח,  אשר הוסמך כדין על-פי 

לחברה  ב פק ס  שמספרו:   03-7261617  א ו  בכת ובת   אותו  יש   ל העביר  החברה,  תקנו ן  להוראות 

ליום   עד  כינוס האסיפה,  קרי  מועד  הדוא"ל:  info@gencellenergy.com,  לפחות  48  שע ות  לפני 

א',  3  ביולי,  2022,  בשעה  15:00.  ייפוי  הכ ח  יהיה  תקף   גם  לגבי  כל   אסיפה  נדחית   של  אסיפ ה  

שאליה הוא מת ייחס, ובלבד   שלא צוין  אחרת בייפוי  הכח.   

2.6. כתב הצבעה אלקטרוני  

כאמור לעיל,   בעל מניות  לא  רשום זכאי  להצביע   גם  באמצעות  מ ערכת ההצבעה   האלקטרונית.   

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )6( שעות לפ ני מועד כינוס  האסיפה.  

2.7. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה 

כתב   באמצעות  גם  יומה  סדר  שעל  ההחלט ות  באסיפה  לאיש ור  רשאי  להצביע  מניות  בעל 

ההצבעה.   

ניתן לעיין בכתב  ההצבעה וב הודעות  העמדה  כמשמ עותן  בסעיף  88  לחוק  החברות,  ככל שיינתנו,  

באתר ההפצה של  הרשות  בכתובת:  www.magna.isa.gov.il  )"אתר ההפצה"( ובאתר   האינטרנט  

של הבורסה בכתובת:  www.tase.co.il.  בעלי  המנ יות   יה י ו רשאים לפנ ות  ישירות לחברה ולקבל  

ממנה את נוסח כתב ה הצבע ה והודעות העמדה )ככל שת י נתנה(.   

כתב  ההצבעה  וה ודעות   לנוסח  אלקטרוני,  קישורית  בדואר  ללא   תמורה,  ישלח,  הבורסה  חבר 

בעלי  המנ יות   במרשם  שאיננו  רשום  מניו ת  בעל  ההפצה,  לכל  באתר  שתינתנה(,  )ככל  העמדה 

ואשר  מני ותיו רש ומות אצל  אותו  חבר  בורסה, אלא אם כן הודיע בעל  המניות,  כי  אי נו מעוניין  

תשלום  דמ י  משלוח  בלבד,  ובלבד   בד ואר  תמורת  הצבעה  כתבי  בקבלת  שהוא  מעוניין  בכך  או 



 

שההודע ה ניתנה   לגבי  חשבון ניירות ערך מסוים  ובמועד  קודם למועד הקובע. ההצבע ה תיעשה  

על גבי החל ק השני של כתב  ההצבעה, כפ י שפורסם באתר ההפצה.   

לחברה  בפקס   יש  בכתב  ההצבעה,  כמפ ור ט  שיש  לצרף  אליו  והמסמכ ים  ההצבעה  כתב  את 

שמספרו:  03-7261617  או  ב כתובת  הדוא"ל:  info@gencellenergy.com,  בצירוף אישור  הבעלות  

)וביחס  לבעל  מני ות רשום - בצירוף צילום תעודת  זהות,  דרכון  או  תעודת התאגדות, לפי  העניי ן(, 

הינו   המועד   בו   זה,  "מו עד  ההמצאה"  כינוס  האסיפ ה.  לעניין  מועד  ש עות  לפני  עד  ארבע  )4( 

התקבל כתב  ההצבעה  והמסמכים המצור פים אליו, בהתאם לאמור לעיל.   

כמו-כן,   בעל מנ יות  לא   רשום יהיה זכאי   להמציא  את   אישור  הבעלות   באמצע ות  מערכ ת  ההצבע ה  

האלקטרונית, כאמור בס עיף  2.8 להלן.   

המועד האחרון   להמצאת  הודעות  עמדה לחבר ה  על-ידי  בעלי  המניות  של החברה  הינו עשרה )10 (  

אישור  בעלות  )או  לחלופין  לא  הומצא   לו  צורף  האסיפה.  כתב  הצבעה  שלא  מועד  לפני  ימים 

לבעל  מניות  רשום  -  שלא   האלקטרוני ת(,  או  ביחס  אישור הבעלות באמצעות  מערכת ההצבעה 

צורף לו צילום תעודת ז הות, דרכון א ו תעודת התא גדות, לפי הענ יין,  יהיה חסר תוקף.  

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה  מטעם החברה,  שתכלול א ת  תגובת דיר קטוריון  החברה  

להודע ות העמדה מטעם בעלי המניות,  הי נו חמישה )5( ימים לפני מועד האסיפה.   

בעל  מניות אחד  או  י ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה א חוזים  )5%(  או יותר  מסך  כל  

זכויות   ההצבע ה ב חברה  )קרי  –  5,398,371  מניות(  וכן מי   שמחזיק   בשיעור כאמור מתוך סך כ ל  

השליטה  בחברה  )קרי  –  3,911,553  מניות(  זכאי,   בעל  שאינ ן  מו ח זקות  בידי  ההצבעה  זכויות 

באמצעות  מ ערכת  ההצבעה   ההצבעה  וברישו מי  בכתבי  ההצבעה  לעיי ן  כינ וס  האס יפה,  לאחר 

האלקטרונית ש הגיעו ל חברה , כמפורט בתקנה  10 לתקנות ההצבעה.  

2.8. אישור בעלות  

בעל מניות לא רשום יהיה  זכאי  להשתתף באסיפה  רק   א ם  ימציא לחברה, לפני  האסיפה, אישור  

מקורי מאת חבר הבורסה  אשר אצלו רשומה זכ ותו   למניה,  בדבר  בעלותו   במנ יות החברה במועד  

הצבעה   הקובע,  בהת אם  לטו פס  שבתוספת  לתקנות  החברות  )הוכחת  בע לות  במ ניה  לצורך 

באסיפה כלל ית(, התש"ס-2000  )" אישור הבעלות"(,  או  לחלופ ין   אם  ישלח   לחברה אישור בעל ות  

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית   או  ב פקס  שמספרו:  03-7261617  או  בכתוב ת הדוא "ל:   

info@gencellenergy.com.  בעל  מ ניות לא  רשום, זכאי לקבל  את   אישור הבעלות מחבר הבורסה  

שבאמצעותו הוא מחזיק  א ת  מניות יו,  בסניף של חבר  הבורסה  או בדואר אל מענו  תמורת דמי  

משלוח בלבד, אם בי קש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה  תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.  

לחברה  באמצע ות מערכת   שלו  יועבר  מ ניות  לא  רשום  רשאי  להורות  שא ישור  ה בעלות  כן,  בעל 

ההצבעה האלקטרוני ת. 

בעל   על-ידי  היום  בסדר  נושא  בקשה  לכלול  להמצאת  בסדר  היום;  המועד  האחרון  2.9. שינויים 

מניות 

לאחר פרסום  דוח  זימו ן זה,  יתכן   שיהיו   שינוי ים  בסדר היום, לרבות הוספת  נושא  לסדר היום,  

העמדה   היום  העדכני  ובהודעות  לעיין    בסדר  ניתן  ויהיה  ה ודעות    עמדה,  להתפרסם  עשויות 

בדיווחי  החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.   



 

בהתאם לתקנו ת הודעה  ומודעה, בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברו ת  לכלול נ ושא  

הוגשה  בקש ה   עד שבעה  ימ ים  לאחר  זימון האסיפה.  לחברה  של  הא סיפה, תומצא  היום  בסדר 

כאמור,   במקרה  ההפצה.  באתר  יופיעו  לסדר  היום  ופ רטיו  יתווסף  הנושא  כי  אפשר  כאמור, 

ימים   משבעה  יאוחר  וזאת   לא  מתוקן  י חד  עם  דוח   זימון  הצבעה  מתוק ן  תפרסם  החבר ה  כתב 

לאחר המועד ה אחרו ן להמצאת בקשה של בעל מניות  להכללת נושא על סדר ה יום, כ אמור לעיל.  

3. עיון במסמכים הרלוונטיים 

בעלי מניות המעוניינים  בכך, יוכלו לעיין בכ ל המסמכים הרלוו נטי ים  לדוח  מי ידי זה,  באמצעות  פנייה  

הדוא "ל:   לחברה  בטלפון  03-7261616  או  ב פקס  שמספרו:  03-7261617  או  בכתובת 

info@gencellenergy.com, וזאת עד למועד כי נוס האס יפה. 

 

 

 
בכבוד רב, 

          ג'נסל בע"מ   
 

באמצעות: יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים 
 

 

 



 

 

 

ג'נסל בע" מ 

)"החברה" (

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו-2005 )"התקנות"( 
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1. שם החברה: ג'נסל בע"מ.  

 

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:   

ביום  ג',  5  ביולי,  2022, בשעה  15:00  ב משרדי החברה, ברח' התנופה  7, פתח תקווה.   אסיפה  נדחית, אם  

תידרש, תתקיים כעבור שבוע ביום  ג', 12 ביולי, 2022, באותה שעה ובאותו אמצעי.   

 

3. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה  אשר לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה : 

 

ודיון בדוחות הכספיים  ובדוח  הדירקטוריון של החברה   3.1 נושא מס'  1  שעל סדר היום  –  הצגה 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.  

בנושא זה יערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה . 

3.2 נושא  מס'  2  שעל סדר היום  –    מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון  

המבקר של החברה.  

נוסח ההחלטה המוצעת:   

 
"למנות מחדש את משרד  בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה  החל  

הכללית   לאסיפה  שעד  ולתקופה  זה,  מיידי  דוח  פי  על  המזומנת  האסיפה  אישור  ממועד 

השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו" . 

3.3 נושאים  מס'  3  ו-  4  שעל סדר היום  –   מינוי מחדש של  חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה,  

שאינם דירקטורים חיצוניים. 

נוסח ההחלטות המוצעות:  

3.3.1 "לאשר את מינויו מחדש של מר אשר לוי  לכהונה כדירקטור בחברה". 

כדירקטור   גורוביץ  לכהונה  )אלי(  של  מר  אליעזר  מינויו  מחדש  את  3.3.2 "לאשר 

בחברה". 

 



4. המקום והשעות שניתן לעיין  בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:    
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בעלי מניות המעוניינים בכך, יוכלו לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לדוח מיידי זה, באמצעות פנייה  

הדוא"ל:  בכתובת  שמספרו:  03-7261617  או  בפקס  לחברה  בטלפון  03-7261616  או 

האסיפה.  עותק   של  דו"ח   זה   מפורסם  גם  באתר   כינוס  למועד  עד  info@gencellenergy.com,  וזאת 

ההפצה  של   רשות  ניירות  ערך  בכתובת:  www.magna.isa.gov.il   ובאתר  האינטרנט  שלה  בורסה  לניירות   

   .www.tase.co.il :ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת

 

5. הרוב ה נדרש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:   

הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות המוצעות בנושאים מספר  2  עד  4  שעל סדר יומה של האסיפה,  

הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים  והמשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי כוחם או  

באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.  

יצוין,  כי שיעור ההחזקות של  בעל השליטה בחברה, המחזיק  בכ-27.54%  מהונה המונפק והנפרע של  

החברה ומזכויות ההצבעה בה  )"בעל השליטה"(,  אינו  מקנה  לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת  

הצעת ההחלטה בכל אחד מהנושאים כאמור שעל סדר היום.  

 

6. תוקף כתב ההצבעה:   

לכתב ההצבעה יהיה תוקף   לגבי בעל מניות  לא רשום  )דהיינו, מי שלזכותו רשומה אצל חבר  בורסה  

מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים(  רק  

ההצבעה   באמצעות  מערכת  הבעלות  אישור  לחברה  נשלח  אם  בעלות ,  או  אישור  לו  צורף  אם 

האלקטרונית   או  בפקס שמספרו:  03-7261617  או בכתובת הדוא"ל:  info@gencellenergy.com.  לכתב  

ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  177)2( לחוק החברות, דהיינו לגבי מי שרשום כבעל  

מניה במרשם בעלי המניות של החברה, רק אם צורף לו תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.  את  

כתב ההצבעה יש למסור לחברה או לשלוח אותו  בצירוף אישור בעלות  בפקס שמספרו:  03-7261617  

מארבע  )4(   יאוחר  לא  הרשום  למשרדה  שיגיע  הדוא"ל:  info@gencellenergy.com,  כך  בכתובת  או 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 

 

7. מערכת ההצבעה האלקטרונית: 

בעל  מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  מועד נעילת  המערכת  

הינו שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה.  

יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד נעילת המערכת. 

 

בכתובת   שמספרו:  03-7261617  או  העמדה:  בפקס  והודעות  ההצבעה  כתבי  למסירת  החברה  8. מען 

.  info@gencellenergy.com :הדוא"ל

8.1. המועד  האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה  מטעם בעלי המניות  הינו:  יום    א',  26  ביוני,  2022. 

 

8.2. המועד האחרון להמצאת  הודעת  עמדה   מטעם  החברה   שתכלול  את  תגובת  דירקטוריון  החברה  

להודעות העמדה מטעם בעלי המניות  הינו: יום ה',  30 ביוני,  2022.  

 

9. הכתובות בהן  מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:  

9.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il )"אתר ההפצה"(. 

mailto:info@gencellenergy.com
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
mailto:info@gencellenergy.com
mailto:info@gencellenergy.com
mailto:info@gencellenergy.com
http://www.magna.isa.gov.il/
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10. קבלת אישורי בעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה:  

אם          בדואר,  או במשלוח  של חבר הבורסה  בסניף  אישור הבעלות  לקבל את  זכאי  מניות  10.1. בעל 

ניירות ערך מסוים.  בעל מניות לא רשום   ביקש זאת.  בקשה לעני ין זה תינתן  מראש לחשבון 

רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

 

10.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה  זה  

והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא  

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

קבלת   לעני ין  גם  תחול  ההצבעה  כתבי  לענ יין  הודעתו  תשלום;  תמורת  בדואר  הצבעה  כתבי 

הודעות העמדה.  

 

10.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  

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

השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268  לחוק  החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו,  

לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות,  

בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה. 

 

כמות   בחברה  הינה  5,398,371  מניות.  ההצבעה  זכויות  כל  המהווה  5%  מסך  המניות  10.4. כמות 

המניות המהווה  5%  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה  

3,911,553 מניות.   

 

11. שינויים בסדר היום:  

היום,   לסדר  נושא  הוספת  לרבות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  זה,  יתכן  הצבעה  פרסום  כתב  לאחר 

בדיווחי   העמדה  ובהודעות  העדכני  היום  לעיין  בסדר  ניתן  ויהיה  עמדה,  הודעות  להתפרסם  עשויות 

החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.   

היום של האסיפה הכללית,    נושא בסדר  לכלול  לפי סעיף  66)ב( לחוק החברות  בקשה של בעל מניה 

תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף  

לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור,  תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם  

דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות  

להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. 

 

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב 

להלן.  
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ג'נסל בע" מ 

)"החברה" (

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

חלק שני  

 4
 

 
שם החברה:  

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(:  
מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה:  

 
מס' החברה:  

ג'נסל בע"מ  
רחוב התנופה 7,  פתח תקווה   

בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל:  
 info@gencellenergy.com

 514579887
יום ג',  5 ביולי,  2022, בשעה  15:00 מועד האסיפה: 

אסיפה כללית שנתית  סוג האסיפה:  
יום ד', 1 ביוני, 2022.  המועד הקובע  להשתתפות באסיפה:  

 
 פרטי בעל המניות  

 
שם בעל המניות:  

 

 מס' זהות:   
 

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית  -   
 מס' דרכון:  

 המדינה שבה הוצא:  
 בתוקף עד:  

  
אם בעל המניות הוא תאגיד  -  

 מס' תאגיד:  
 מדינת התאגדות: 

 
אופן ההצבעה 

   

 

       ____________________ _                                _____________________                    

                         תאריך      חתימה  

 
 

מספר הנושא שעל 
סדר היום, 

כמפורט בדו"ח 
המיידי 

אופן ההצבעה 1הנושא שעל סדר היו ם 

נמנע  נג ד  בעד    
לשנה   החברה  של  הכספיים  ובדוח  הדירקטוריון  בדוחות  ודיון  הצגה     שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021 . 1 

אישור  מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון 
דוח  פי  על  המזומנת  האסיפה  אישור  ממועד  החברה  החל  של  הזימון, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח 2    המבקר 

בדבר שכרו, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. 
אישור מינויו מחדש של מר אשר לוי לכהונה כדירקטור בחברה.      3

כדירקטור   גורובי ץ  לכהונה  )אלי(  של  מר  אליעזר  בחברה. 4    אישור  מינויו  מחדש 

mailto:info@gencellenergy.com


לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177)1( לחוק החברות( - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור  
בעלות  או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.   

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

 - ------------
1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  

 
 

סיווג משתתף באסיפה  

 5
 

 
נא ציין האם הינך:  

 
 ;1968-בעל עניין", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח" 
  )משקיע מוסדי",  כהגדרתו  בתקנה  1  לתקנות  הפיקוח  על  שירותים  פיננסיים  )קופות  גמל" 

)השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  ה תשס"ט- 2009, וכן מנהל קרן להשקעות  משותפות 
בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות,  התשנ"ד-1994;  

  ;1968-נושא משרה בכירה", כהגדרתו בסעיף 37 )ד ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח" 
 ;אינני אחד מהנ"ל 

          


