
 
 לכבוד

 בנק __________________
 סניף __________________

 

 ________________מס' פקיד: ___________ שם פקיד: 
 תחנה: _____ סוג פעולה: ______ _________מס' פעולה: 

 שעה: ________ _________________תאריך הזנה: 
 קוד אישור: ___________ _______________יום עסקים: 

 ה האלקטרונית של רשות ניירות ערךהוראות בנוגע למערכת ההצבע
 הצבעה והודעות עמדה/אישורי בעלותוהוראות למשלוח כתבי 

 (הטופס מיועד לחתימה בחשבון בו כל אחד מבעלי החשבון/מורשה החתימה רשאי לחתום לבדו)

 _________________________ שם החשבון:________________  מס' החשבון: סניף: ________________  

 
 לכם כדלקמן: /לעדכןבחשבוננו פעילות בניירות ערך, הרינו להורותהואיל ובהתאם למסמכי פתיחת החשבון אנו רשאים לבצע 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" או "המערכת") .1

מערכת ההצבעה האלקטרונית נועדה לאפשר למחזיקים בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להצביע 
 באמצעותה באסיפות כלליות/אסיפות מחזיקים של ניירות הערך, מבלי להיות נוכחים באסיפה עצמה.

הבנק נדרש להזין למערכת ההצבעה האלקטרונית את פרטי הזיהוי של כל לקוחותיו המחזיקים במועד הקובע בנייר הערך אשר בגינו 
ם בדבר החזקותיהם באותו נייר, אלא אם קיבל את הודעת ") וכן פרטירשימת הזכאים להצביע במערכתזומנה אסיפה (להלן: "

הלקוח בכתב כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת. על אף האמור, הבנק לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע 
לכל אחד במערכת פרטים בנוגע להחזקת ני"ע בחשבון משותף או חשבון תאגיד, אשר זכויות החתימה בהם אינן מאפשרות 

מהשותפים או מורשי החתימה, בהתאמה, לפעול באופן עצמאי. בחשבון כאמור ועל מנת להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, 
 על בעלי החשבון להסדיר את נושא ההצבעה במערכת באמצעות טופס זה.

  לקוח הכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת

אמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה ב
הוק בסמוך לפני כל אסיפה שתכונס, הרלוונטית להחזקות הלקוח בבנק (להלן: "הפרטים הנדרשים -אשר יופק על ידי הבנק אד

 להצבעה במערכת"). 

הצבעה האלקטרונית, ניתן יהיה לקבל את הפרטים הנדרשים ככל שביחס לאסיפה מסוימת יהיה הלקוח מעוניין להצביע במערכת ה
או באמצעות  המוקד הטלפונילהצבעה במערכת, בסניף בו מתנהל החשבון או ככל שהלקוח מנוי על שירותים אלה, אזי באמצעות 

 אתר האינטרנט של הבנק וזאת אף אם השירות הינו לרמת קבלת מידע בלבד. 

 לכללי הרשות, לרבות לעניין המועדים האחרונים להצבעה באמצעותה.הצבעה באמצעות המערכת כפופה 

המערכת תאפשר ללקוח להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה. לחלופין ניתן יהיה לבקש כי פרטי המחזיק יועברו באמצעות 
ההצבעה, וזאת לצורך הוכחת הבעלות בנייר הערך, על מנת את האסיפה, ללא ציון אופן  ואשר זימנאו לשותפות המערכת לחברה 

 שניתן יהיה להצביע פיזית באסיפה.
 12:00לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת באסיפה ספציפית, רשאי להודיע לבנק, בכתב, עד לשעה 

בצהריים של המועד הקובע הרלוונטי לאותה אסיפה. עשה כן, הבנק לא יכלול את פרטי הלקוח ברשימת הזכאים להצביע במערכת 
 ת כל עוד לא קיבל הבנק הודעה אחרת, בכתב, מהלקוח.לגבי כל האסיפות הרלוונטיות ללקוח וזא

 (עבור לקוחות חדשים) ידוע לנו כי אנו נכללים ברשימת הזכאים להצביע במערכת . 

אנו מאשרים כי ככל שישנם מיופי כוח בחשבון, הם יוכלו לקבל את הפרטים הנדרשים להצבעה במערכת, באופן המתואר לעיל, 
 ולעשות בהם שימוש.

  .אנו מבקשים לא להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת 

 (עבור לקוחות קיימים) אנו מבקשים להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת . 

אנו מאשרים כי ככל שישנם מיופי כוח בחשבון, הם יוכלו לקבל את הפרטים הנדרשים להצבעה במערכת, באופן המתואר לעיל, 
 ולעשות בהם שימוש.

 שלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה לעניין מ  .2

  - בקשר עם הננו מבקשים מכם לפעול בהתאם לחלופה המסומנת מטה לאחר שהובאו לידיעתנו כל האפשרויות הרשומות להלן,
במקרים בהם שותפויות או  בחברות ציבוריות, (ב) מניות שנחזיק-ו ;(א) יחידות השתתפות שנחזיק בשותפויות מוגבלות ציבוריות

 :2005-בכתב והודעות עמדה) התשס"ו כאמור תכנסנה אסיפות כלליות עליהן יחולו תקנות החברות (הצבעהחברות 
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  ,ללא תמורה, בדואר אלקטרונילשלוח לנו קישורית לנוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,
 לכתובת הדואר האלקטרוני שבחשבוננו, כפי שתהיה מעת לעת, ואם לא מסרנו כתובת כאמור, אזי לכתובת הבאה: 

.____________________________________________________________________________________ 

  בחשבוננו הנ"ל, תמורת תשלום דמי משלוח שיחוייבו , למען למשלוח דואר בדוארלשלוח לנו כתבי הצבעה והודעות עמדה
 בחשבוננו.

 לנו כתבי הצבעה והודעות עמדה כלל. לא לשלוח 

או לשותפות המוגבלת הציבורית,  רשאי לפנות ישירות לחברהו/או יחידות השתתפות הרינו לאשר כי הובא לידיעתינו שבעל מניות 
ב ההצבעה ו/או את הודעות העמדה שהגיעו אליה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח , ללא תמורה, את נוסח כתממנהולקבל לפי העניין, 

  כתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

 לעניין משלוח אישורי בעלות .3

  -בקשר עם  

 במועד הקובע לכינוס  ,בחברות ציבוריותשנחזיק (ב) מניות -ו ;(א) יחידות השתתפות שנחזיק בשותפויות מוגבלות ציבוריות
אסיפה כללית, בשותפויות או בחברות כאמור אשר תכנסנה אסיפות כלליות עליהן יחולו תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות 

 ;2005 -עמדה) התשס"ו 

 ;תעודות התחייבות אשר נחזיק במועד הקובע לכינוס אסיפת מחזיקים 

 מחזיקים כתבי אופציה אשר נחזיק במועד הקובע לכינוס אסיפת; 

 הננו מבקשים:

  שיחוייבו בחשבוננו. ,משלוחבחשבוננו הנ"ל, תמורת תשלום דמי , למען למשלוח דואר בדוארלשלוח לנו אישורי בעלות 
 לנו אישורי בעלות כלל. לא לשלוח 

 מסויימים המוחזקים בחשבון. , ולא ניתן לתיתן ביחס לניירות ערךבכללותוידוע לנו כי הוראותינו הנ"ל יחולו ביחס לחשבון ניירות הערך 

 הוראותינו הנ"ל מבטלות הוראות קודמות שניתנו על ידינו בנושא הנדון, אם ניתנו.

 *:על החתוםולראיה 
 

 ______________________________ חתימת בעל החשבון  ___________________שם בעל החשבון: 

 חתימה עפ"י זכויות חתימה.  -בחשבון תאגיד  *
למעט בקשה לא נדרשת חתימה של כל בעלי החשבון, וזאת   -בחשבון משותף במסגרתו אין לכל אחד מבעלי החשבון הזכות לפעול באופן עצמאי  

החרגת בעלי החשבון מרשימת להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, מאחר והודעתו של כל אחד מבעלי החשבון תחשב "הודעה" לצורך 
 ערכת.הזכאים להצביע במ
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	ולראיה על החתום*:

