
 
 

 בע"מ מקס סטוק

 )"החברה"( 

2020, בנובמבר 30  

 לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il maya.tase.co.il 

 

 ודוח הצעה פרטית מהותית של בעלי המניות של החברה מיוחדת כללית דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה הנדון:

"(, חוק ניירות ערך)" 1968-"(, חוק ניירות ערך, התשכ"חחוק החברות)" 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

תקנות ניירות ערך )הצעה "(, הדוחות תקנות)" 1970-ומיידיים(, התש"ל דו"חות תקופתיים(תקנות ניירות ערך 

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

, "(תקנות הודעה ומודעה)" 2000-תש"סה, (והוספת נושא לסדר היום על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית

בדבר ניתנת בזאת הודעה "(, בכתב הצבעה תקנות)" 2005-תשס"והותקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 

 12:00 בשעה, 2020 ,דצמברב 21 מניות של החברה, אשר תתכנס ביוםהשל בעלי  מיוחדת כינוס אסיפה כללית

 , תל אביב4ברח' ויצמן  ,עורכי דין, הרצוג פוקס נאמן חברההחיצוניים של היועצים המשפטיים ה במשרדי

 ."(האסיפה הכללית)"

, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה 2020במרץ  16לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 

אמצעות שיחת ועידה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית ב

 טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי

  ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

 :המוצעת הותמצית ההחלט על סדר יומה של האסיפהאשר הנושא  .1

ודירקטוריון  תגמולבהמשך לאישור ועדת ה - אופציה לדירקטור של החברהאישור הקצאה פרטית של כתבי 

כתבי אופציה שאינם רשומים  46,706 הקצאה פרטית שלמוצע לאשר , 20201בנובמבר,  29החברה מיום 

במסגרת הצעה למר שלמה זהר, דירקטור בחברה, מניות של החברה  46,706 -למסחר, הניתנים למימוש ל

"(, כאשר הקצאה כאמור תיכנס ההצעה הפרטיתדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית( )"פרטית מהותית )כהג

"(, והכל הבורסהאביב )"-לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתללאישור האסיפה הכללית ולתוקפה בכפוף 

 להלן. כמפורט 

האסיפה  פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית לאור העובדה שההקצאה המובאת לאישור .2

 הכללית והמפורטת בדוח זה מהווה הצעה פרטית מהותית

 פרטים ביחס לניצע .2.1

 2"(.ניצעה)" הניצע בהצעה הפרטית המהותית הינם מר שלמה זהר, דירקטור בחברה .2.1.1

                                                
עובדים נוספים של  22 -ול נושאי משרה לחמישהאופציה  יכתב 2,274,258באותו מועד, אישר דירקטוריון החברה הקצאה נוספת של  1

 שאינה הפרטית ההקצאה)" (2020-01-129285)מס' אסמכתא:  מהותית שאינה החברה דוח הצעה פרטית פרסמההחברה, לגביו 
 ."(מהותית

 בין החברה לבין הניצע יחסי עובד מעביד. לא מתקיימים  2
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למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע בהצעה הפרטית המהותית אינו "צד מעוניין",  .2.1.2

לחוק החברות, ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה ( 5)270כהגדרת מונח זה בסעיף 

 הפרטית.

 ניירות הערך המוצעים ותנאיהם .2.2

 כמות כתבי האופציה ושיעור מניות המימוש מההון המונפק והנפרע של החברה .2.2.1

אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה על פי תנאי ההצעה הפרטית, ובכפוף ל .2.2.1.1

קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש אשר ינבעו ממימוש כתבי ול

כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים  46,706האופציה, תקצה החברה לניצע 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה )בכפוף להתאמות, החל ממועד  46,706 -למימוש ל

להלן(, באופן בו כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה  2.2.1.6ההקצאה, כמפורט 

 ", בהתאמה(. מניות המימוש" ו"כתבי האופציהאחת של החברה )"

הקצאת כתבי האופציה כאמור הינה בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים,  .2.2.1.2

 10רקטורים ויועצים בחברה ובחברות הבנות שאושרה בידי דירקטוריון החברה ביום די

לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,  )ט(3"( לפי סעיף תכנית האופציות)" 2020באוגוסט, 

 .1961-התשכ"א

כלל מניות המימוש תהווינה לאחר ההקצאה, בהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כתבי  .2.2.1.3

 -הון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכן כמה 0.033% -האופציה, כ

  3.מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא %0.032

מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות  .2.2.1.4

 בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

 ניירות הערך המוצעיםתנאי  .2.2.1.5

  4.ש"ח 3.92 הינוכתב אופציה כל מחיר המימוש של  מחיר המימוש: .2.2.1.5.1

שנים החל  5האופציות יבשילו על פני תקופת המימוש ותנאי ההבשלה:  .2.2.1.5.2

מהאופציות  40% -, כך שתחילת מתן השירותים על הניצע לחברה ממועד

נוספים,  20% יבשילו אחרי שנתיים ולאחר מכן, בתום כל שנה נוספת, יבשילו

חברה. האופציות כהן כדירקטור בוזאת בתנאי שבמועד זה הניצע ימשיך ל

שנים  10טרם מומשו, תהיינה ניתנות למימוש, כולן או מקצתן עד לתום ש

ממועד הענקתן, בכפוף להוראות לגבי פקיעת אופציות בסיום העסקה או 

 2.2.1.6 עיףהפסקת מתן שירותיו של הניצע לחברה, וכן להתאמות כאמור בס

 להלן. 

חודשים  24אופציות כאמור לא יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של  יצוין כי

השלמת הצעת המכר על פי תשקיף הצעת מכר ותשקיף מדף של החברה ממועד 

 (2020-01-092029)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר,  14שפורסם ביום 

 .(, בהתאמה"הוולונטרית החסימה" -" והתשקיף")

                                                
מהותית שאינה פרטית ההקצאה במסגרת המהותית על פי דוח זה והפרטית ההקצאה התחת ההנחה שכל האופציות שיוקצו במסגרת  3

 ימומשו.
 ,מדיניות התגמול של החברהל 12.5.1בהתאם לסעיף חברהלניצע השירותים על ידי המתן במועד תחילת מחיר זה נקבע על פי שווי החברה  4

 .לתשקיףנוסחה צורף אשר 



 

, הוראות שיחולו במקרה של סיום הכהונה ועיקרי אופן המימושלפרטים אודות  .2.2.1.6

לדוח ההצעה הפרטית  1.3-ו 1.2, 1.1.6ראו סעיפים יצע ההתאמות והוראות להגנת הנ

 ., אשר תוכנם מובא בדוח זה על דרך ההפניהשאינה מהותית, בהתאמה

 התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך בה נקבעה .2.2.2

ומדיניות התגמול ובהתאם לתוכנית האופציות ללא תמורה  נעשיתכתבי האופציה לניצע  הקצאת

  לעיל. 2.2.1.5.1 2.2.1.5.1לפרטים אודות מחיר המימוש של כתבי האופציה ראו סעיף של החברה.

 השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים .2.2.3

 Black&Scholes)שהוקצו נקבע על פי מודל "בלק אנד שולס" ) כתבי האופציהשווין ההוגן של 

 ש"ח. שווי זה חושב על בסיס ההנחות הבאות: 528,344והסתכם לסך של 

 ש"ח; 14.40 -מחיר המניה לחישוב 

 ש"ח; 3.92 -מחיר מימוש 

 ; 53.47% - 52.36%סטיית התקן הממוצעת בטווח )ע''ב חברות ההשוואה( 

 )ע''ב אג'ח ממשלתי שקלי(;  0.61%-0.43%הממוצעת בין ריבית חסרת הסיכון 

 528 -סה"כ ההוצאה שתיזקף בעתיד בדוחות הכספיים בגין ההקצאה שאושרה כאמור הינה כ

  ש"ח. אלפי

שפורסמו  2020בספטמבר,  30)ז( לדוחות הכספיים של החברה ליום 4לפרטים נוספים, ראו באור 

 .(129135-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בנובמבר,  29ביום 

 ם בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווחפרטי .2.3

לניצע כחלק מתנאי כהונתו בחברה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של  כתבי האופציה מוענקים

בגין כהונתו של  2020החברה. לפירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, ביחס לתגמול לשנת 

 זה. דוח מיידיל נספח א'הניצע בחברה, ראו 

פרטים בדבר הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע ושל בעלי העניין בחברה  .2.4

  וסך החזקות שאר בעלי המניות בחברה

ו של הניצע, של בעלי העניין ילפרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקות

המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני  בחברה, וסך ההחזקות של שאר בעלי

 זה. דוח מיידיל נספח ב', ראו ם ובהנחת מימושם המלא, לאחר הקצאתכתבי האופציההקצאת 

שמות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה,  .2.5

 ומהות העניין האישי

החברה, למועד דוח זה, אין למי מבעלי המניות המהותיים ו/או נושאי משרה בחברה עניין למיטב ידיעת 

 אישי בתמורת ההקצאה לפי דוח הצעה זה, למעט מר שלמה זהר, בשל היותו ניצע על פי דוח הצעה זה.

 האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה על פי ההצעה הפרטית המהותית .2.6

אישורי ועדת התגמול  ןצע טעולני כתבי האופציההקצאת  ביצועמלבד אישור האסיפה הכללית, 

 . 2020בנובמבר,  29ודירקטוריון החברה, אשר התקבלו ביום 



 

לניצע מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות  כתבי האופציהביצוע הקצאת כמו כן, 

שיוקצו לניצע כאמור. בכוונת החברה לפעול להגשת בקשה לקבלת  כתבי האופציהממימוש  שתנבענה

  כאמור, בסמוך למועד פרסום דוח זה.אישור 

 הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה .2.7

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה החברה עם הניצע, נכון למועד פרסומו של דוח מיידי זה, לא 

בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקים בניירות ערך של חברה או בין הניצע לבין קיימים כל הסכמים, בכתב או 

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

 מניעות או הגבלות בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים .2.8

כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה. בהתאם להוראות תכנית האופציות, כתבי האופציה  .2.8.1

)ט( לפקודה, וכן מניות המימוש, לרבות כל הזכויות המוקנות מכוחן, לרבות 3יוקצו בהתאם לסעיף 

 מניות הטבה, יופקדו בידי נאמן. 

ג לחוק(, 15א עד 15סעיפים  פי חוק ניירות ערך והוראות תקנות ניירות ערך )פרטים לעניין-על .2.8.2

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות 2000-התש"ס

המימוש שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה )בנוסף להוראות בדבר הבשלת כתבי האופציה כמפורט 

 לעיל(:

תוך כדי המסחר בבורסה את מניות  להציעאיסור  במשך ששה חודשים ממועד ההקצאה, .2.8.2.1

 "(.התקופה הראשונההמימוש )"

ה "(, יהיהתקופות הנוספותבמשך ששה רבעונים עוקבים מתום התקופה הראשונה )" .2.8.2.2

ניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור ה

ה ליום ההצעה, ובלבד המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמ

שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של 

 החברה, כל אחד בנפרד.

חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה  3משמעו תקופה של  -" רבעוןלעניין זה "

 לעיל. 2.8.2.1יף עבתום התקופה האמורה בס

": למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך הון מונפק ונפרעלעניין זה "

 המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

 מועד הקצאת ניירות הערך .2.9

לרישום המניות שינבעו  אישור הבורסהוכן  ,על ידי האסיפה הכללית היום הנושא שעל סדראישור לבכפוף 

 .ממימוש כתבי האופציה, תקצה החברה את כתבי האופציה

 כינוס האסיפה הכללית .3

  כינוס האסיפהומקום מועד  .3.1

 ,12:00בשעה  2020, בדצמבר 21ביום תתכנס של בעלי המניות של החברה המיוחדת כללית האסיפה ה

 , תל אביב.4ברח' ויצמן  , הרצוג פוקס נאמן עורכי דין,היועצים המשפטיים החיצוניים של החברהבמשרדי 

, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד 2020במרץ  16לאור הנחיית רשות נירות ערך מיום 

, תערך האסיפה הכללית התכנסותהאסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של 



 

בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן  ,באמצעות שיחת ועידה טלפונית

 החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

 האסיפה הכללית שעל סדר יום הההחלטהרוב הנדרש לקבלת  .3.2

הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה  לעיל 1ף בסעית המפורט ההרוב הנדרש לקבלת ההחלט

 הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

 מניין חוקי לקיום האסיפה  .3.3

בעצמם או על ידי , שני בעלי מניות או יותרעל פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של  .3.3.1

( לפחות 25%, שלהם עשרים וחמישה אחוזים )בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דיןשלוח או 

  מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

נקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום אם כעבור חצי שעה מן המועד ש .3.3.2

בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר או מוקדם יותר, אם צויין בהודעה 

"(. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי נדחית אסיפההמקורית על האסיפה )"

אסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים ה

 נדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות

 החברה.

 המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .3.4

לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות  3)ג( לחוק החברות ותקנה 182בהתאם לסעיף  .3.4.1

ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה להשתתף 

 "(. המועד הקובע)" 2020, בדצמבר 3 ביום

 2000-החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס לתקנות בהתאם .3.4.2

"(, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה תקנות הוכחת בעלות במניה)"

 לא מניות בעלנכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים )"

במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית,  "(, זכאי להוכיח את בעלותורשום

. בעל מניות ורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניהבדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הב

לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, 

י משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמ

 ניירות ערך מסוים. לחשבוןזה תינתן מראש 

 5יא44א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 4להוראות תקנה  בהתאם .3.4.3

דינו כדין אישור  -לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית 

 בעל מניות הנכלל בו. בעלות לגבי כל

על ידי , ולהצביע בה בעצמוהכללית בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה  .3.4.4

שעות לפני מועד כינוס  24קד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות שלוח מיופה כוח, לאחר שיופ

די הממנה, ואם הממנה ערך בכתב וייחתם על י"(. כתב המינוי יכתב המינויהאסיפה הכללית )"

או מי  הדירקטוריון יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד.הוא תאגיד, 

רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור  שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון

ת לא רשום, בנוסף, בעל מניו בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות 

 להלן(. 3.5 בסעיףההצבעה האלקטרונית )כמתואר מערכת 



 

 ההצבעה האלקטרוניתהצבעה באמצעות מערכת  .3.5

כל בקשר עם אישור בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית  .3.5.1

, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית על סדר היוםשההחלטות 

 ."(האלקטרונית ההצבעה מערכתהצבעה בכתב( )")כהגדרתה בתקנות 

ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף חבר הבורסה יזין למערכת  .3.5.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך 3)א()4יא44

"(; ואולם, חבר בורסה לא יכלול במערכת להצביע הזכאים רשימתבאמצעותו במועד הקובע )"

בצהריים של המועד  12:00שהעביר לו עד השעה ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות 

הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, 

  )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13לפי תקנה 

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על  .3.5.3

 מסירת אישורהזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית )" קבלה תקינה של רשימת

"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה הרשימה

האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות 

שים לשם הצבעה במערכת התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדר

  ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן  .3.5.4

הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות 

( שעות 6ועד שש ) מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה

"(, ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד המערכת נעילת מועדלפני מועד כינוס האסיפה הכללית )"

 למועד נעילת המערכת.

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .3.6

)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 66בהתאם לסעיף 

לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד החברה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון 

שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים 

 ובאתר הבורסה.  יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא 

 .2020 ,בדצמבר 3 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום 3עד 

 הודעות עמדה .3.7

לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת  ימים 10עמדה לחברה, הינו עד להמצאת הודעות המועד האחרון 

. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא 2020 ,דצמברב 11ם , קרי, עד ליולפי דוח זה

 תמורה, את הודעות העמדה שנשלחו אליה. 

בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל  חבר

לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר  מניותבעל 

שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי  או של רשות ניירות ערך ההפצה

 .הקובעובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד אין הוא מעוניין בכך, 

 



 

 בהם ניתן לעיין בדוח והמועדהמקום  .3.8

 ברחובאשר סמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה לעיין בדוח מיידי זה ובמכל בעל מניות של החברה רשאי 

, בימים א' עד ה', בין 073-7695198 , בטלפוןכץ-יפעת ניר גב' פי תיאום מראש עם-, עליסריה, ק16 השיטה

ההפצה , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר 17:00 – 09:00השעות 

 באתר הבורסה.ושל רשות ניירות ערך 

 

 

 בכבוד רב,

מקס סטוק בע"מ



 

  נספח א'

שולמו למר זוהר במהלך והעסקתו של מר שלמה זהר, דירקטור בחברה, שלהלן יובא פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים בגין תנאי כהונתו 

 במונחי עלות שנתית לחברה )באלפי ש"ח(: , (2), לרבות כתבי האופציה(1)זה דוח מיידיועד למועד  2020שנת 

  תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר* עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

שלמה 
 614.844 - - - 26.5 - 60 - 528.344 - - - - דירקטור זהר

 

 לתשקיף. 8בפרק  8.2.5, ראו סעיף 2020זה ועד לסוף שנת  דוח מיידיאשר מר זוהר זכאי לו החל ממועד גמול דירקטורים, לפרטים בדבר  (1)

כתבי האופציה יוענקו קיימת אפשרות כי , לרישום למסחר של מניות המימוש וקבלת אישור הבורסה בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה (2)

 .2021בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  נספח ב'

מר שלמה זהר, של בעלי העניין בחברה, וסך ההחזקות של שאר בעלי הניצע, להלן יובאו פרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור ההחזקות של 

  :ההאופצי , לאחר ובהנחת מימוש מלא של כתביהמניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני

 המוצעות בהנחה של מימוש מלוא האופציות –אחרי ההקצאה  קצאהאחרי הה לפני ההקצאה 
 (2)בדילול מלא (1)בדילול חלקי

% בהון  כמות מניות
ובזכויות 
 הצבעה

% בהון ובזכויות  כמות מניות
 הצבעה

% בהון ובזכויות  כמות מניות
 הצבעה

% בהון ובזכויות  כמות מניות
 הצבעה

 27.20% 39,350,594 27.64% 39,350,594 27.64 39,350,594 27.64 39,350,594 מוס הולדקו בע"מ

 17.71% 25,622,043 17.99% 25,622,043 18 25,622,043 18 25,622,043 אורי מקס 

 17.71% 25,622,043 17.99% 25,622,043 18 25,622,043 18 25,622,043 אבן צ'ארלס ניומן

Kayne Anderson 

Rudnick Investment 

Management, LLC 

7,870,271 5.53 7,870,271 5.53 7,870,271 5.53% 7,870,271 5.44% 

 0.032 46,706 0.033 46,706 - - - - מר שלמה זהר

 31.9 46,153,987 30.82% 43,879,729 30.83 43,879,729 30.83 43,879,729 בלי מניות אחרים

 100 144,665,644 100 142,391,386 100 142,344,680 100 142,344,680 סה"כ

 .כתבי האופציהבהנחה כי הניצע בהצעה הפרטית המהותית יממש את מלוא  (1)

כתבי האופציה המוצעים על פי דוח בהנחת מימוש מלא של כל  -בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה, קרי (2)
 .הצעה הפרטית שאינה מהותיתכתבי האופציה שיוקצו במסגרת ה זה וכן כל
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