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הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 
)"הבנק" או "החברה"( 

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות 

זימון האסיפה הכללית 

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 )להלן: "חוק החברות"(, חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 )להלן: 

"חוק ניירות ערך"(, תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל – 1970 )להלן: "תקנות 

הדיווח"( ותקנות החברות )הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר 

היום(, תש"ס – 2000 )להלן: "תקנות ההודעה"(, הבנק מודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי 

המניות של הבנק שתתכנס ביום א', 22 בדצמבר 2019, בשעה 14:00 במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42, תל 

אביב )קומה 14, חדר הישיבות( )להלן: "האסיפה"(.  

1. הנושאים וההחלטות שעל סדר היום

1.1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים 

בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט. 

הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים )בהתאם לחוק החברות או נוהל 

בנקאי תקין( ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: 

ה"ה זאב בן-אשר, יוסף הורביץ, רונן הראל, אילן עייש, דניאל פורמן, דוד אסיא, חנוך 

דב גולדפריינד, ומנחם ענבר. 

יו"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה )דהיינו 

עד 23 בפברואר 2020(, בהתאם להודעתה מיום 29 באוקטובר 2019.  

1.2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת 

ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות. 

1.3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018. 

1.4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. 

2. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור הנושא על סדר היום המפורט בסעיף 1.4  לעיל הינו רוב רגיל מכלל 

בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לבנק כתב הצבעה 



 

המציין את אופן הצבעתם, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את 

קולות הנמנעים.  

3. המועד הקובע 
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המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בבנק להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה 

הנדחית, כאמור בסעיף 182)ב( לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך 

בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 2 בדצמבר 2019 )"המועד הקובע"(. אם לא יתקיים מסחר 

במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 

4. דרך ההצבעה 

4.1. בעלי המניות של הבנק במועד הקובע, רשאים להצביע בנושא שעל סדר היום כמפורט 

בסעיף 1.4  לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי 

כוח יש להפקיד במשרדי הבנק בשד' רוטשילד 42 תל אביב, לפחות 48 שעות לפני 

המועד הקבוע לאסיפה או האסיפה הנדחית לפי העניין. בעל מניות שאינו רשום 

במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: "בעל מניות 

שאינו רשום"( רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט 

בסעיף 5 להלן.  

4.2. בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, 

התש"ס-2000 )להלן: "תקנות הוכחת בעלות"(, בעל מניות שאינו רשום, והוא מעוניין 

להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה 

זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות 

)להלן: "אישור בעלות"(. לפי התקנות האמורות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 

44יא5 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית 

– דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.   

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני 

5.1. כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום 

כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית 

כהגדרתה בתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, תשס"ו -2005)להלן: "כתב 

ההצבעה האלקטרוני"(.  

5.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות 

מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה )היינו - ביום א', 

22 בדצמבר 2019 בשעה 8:00(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

5.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת 

ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה 



 

האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 

המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב 

כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.  

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית 
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6.1. מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו בעלי מניות אחד או יותר הנוכחים בעצמם או על 

ידי שלוח )לרבות באמצעות כתב הצבעה(, המחזיקים או המייצגים מעל ל-25% מכוח 

ההצבעה בבנק.  

6.2. לא נכח מניין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תדחה 

האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, מבלי שתהא חובה להודיע 

על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. באסיפה 

הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על 

ידי שלוח יהוו מניין חוקי. 

7. עיון במסמכים ופרטים על נציגי הבנק 

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת ובדו"ח המיידי על כינוס האסיפה, במשרדי הבנק בשד' 

רוטשילד 42, תל אביב בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום 

מראש עם מזכיר הבנק, עו"ד אביעד בילר )טל: 03-5196223( וכן באתר ההפצה של רשות 

ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך 

 .www.fibi.co.il :ובאתר הבנק בכתובת www.tase.co.il :בתל אביב בע"מ בכתובת

 

בכבוד רב, 

עו"ד אביעד בילר, מזכיר הבנק  

           הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 

 

 

 

 


