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הודעה לחברות :מערכת ההצבעה האלקטרונית – עדכונים
בהמשך להודעות קודמות ("ההודעות הקודמות") ,1בנושא מערכת ההצבעות האלקטרונית ,הרינו לעדכן
במספר שינויים שיחולו במערכת ,כלהלן:
.1

תמיכה באסיפת המשך  -הושלם תהליך המאפשר הצבעה אלקטרונית באסיפת המשך ,2היינו אסיפה
שהתקיימה אך נדרש לכנסה מחדש (לדוג' – לא היה קוורום) או להמשיכה במועד מאוחר יותר ( (לדוג' -
לא נדונו כל הנושאים ,רוצים להרחיב/להמשיך את הדיון וכד').
בהודעה על כינוס אסיפה מסוג זה ,ואם באסיפה הראשונה נדונו חלק מן הנושאים ,חשוב להקפיד ולסמן
בטפסים הרלוונטיים (ת / 460א 3)C460 / 460מהם הנושאים שנדונו באסיפה הראשונה ,וזאת באמצעות
סימון 'הנושא נדון באסיפה קודמת'.
נושא שלא יסומן כ'נדון באסיפה קודמת' יאפשר הצבעה נוספת באסיפת ההמשך.
באסיפות כאמור ,ישלחו לחברה על ידי מערכת ההצבעות שתי הודעות הכוללות את ריכוז ההצבעות
שבוצעו באמצעות מערכת ההצבעות בשתי האסיפות :אחת שש שעות לפני מועד האסיפה הראשונה ואחת
נוספת שש שעות לפני מועד אסיפת ההמשך.
במקרה בו באסיפה הראשונה נדונו חלק מהנושאים ,ההודעה הראשונה תהיה רלוונטית עבור הנושאים
שנדונו באסיפה הראשונה ,וההודעה השנייה תהיה רלוונטית עבור הנושאים שנדונו באסיפת ההמשך.
במקרה בו כל הנושאים נדונו באסיפת ההמשך ההודעה השנייה תהיה הרלוונטית.
חשוב להדגיש כי ההודעה השנייה לא תכלול נתונים על נושאים שסומנו ככאלה שבהם דנו באסיפה
הראשונה.
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.2

תמיכה באסיפה נדחית שנדחתה לאחר סגירת מערכת ההצבעות  -הושלם תהליך המאפשר הצבעה
4

אלקטרונית באסיפה נדחית שנדחתה לאחר סגירת מערכת ההצבעות  ,היינו ,החברה דיווחה על דחיית
אסיפה בתוך שש השעות שלפני מועד כינוס האסיפה.

 1הודעה מנובמבר  2015בנושא אסיפות של מחזיקי תעודות התחייבות (קישור); הודעה מיוני  2015בנושא מערכת ההצבעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית  -חלק ב' (קישור); הודעה מאפריל  2015בנושא מערכת ההצבעה האלקטרונית (קישור).
 2סטטוס בטופס ת' :460קיום אסיפת המשך'.
 3טפסים מסוג 'ת ' משמשים את התאגידים המדווחים ,טפסים מסוג ' 'Cמשמשים תאגידים ברישום כפול וטפסים מסוג 'א'
משמשים את הנאמנים לתעודות התחייבות.
 4סטטוס בטופס ת' : 460דחיית אסיפה' ' /דחיית אסיפה למועד לא ידוע' ' /דחיית אסיפה ע"י בית משפט'.
1

באסיפות כאמור ,ישלחו לחברה על ידי מערכת ההצבעות שתי הודעות הכוללות הצבעות שבוצעו
באמצעות מערכת ההצבעות :אחת שש שעות לפני מועד האסיפה המקורית שנדחתה ואחת נוספת שש
שעות לפני מועד האסיפה הנדחית .במקרה זה ההודעה הרלוונטית היא האחרונה שתתקבל.
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.3

אפשרות בחירה אם לפתוח תיבת הצבעות במערכת ההצבעות  -כאשר עסקינן באסיפות של תאגידים
שמקום התאגדותם מחוץ לישראל ,אסיפות של חברות ברישום כפול ואסיפות שזומנו על ידי נאמני
תעודות התחייבות  -ישנם מקרים בהם הדין אינו מטיל חובה לאפשר הצבעה במערכת ההצבעה
האלקטרונית.
על מנת לאפשר ריכוז של כל הנושאים שנדונים באסיפות כאמור בטופס ת( 460או טפסים מקבילים
בדיווחי חברות הרשומות ברישום כפול ודיווחי נאמני תעודות התחייבות) ,נוספה בטפסים הרלוונטיים
(ת / 460א )C460 / 460אפשרות לבחור האם מערכת ההצבעות תיפתח להצבעה.
תשומת לב כי במקרה שלא תיפתח מערכת ההצבעות ,לא יהיה ניתן לדווח גם על אישורי בעלות
באמצעות המערכת.
חשוב להדגיש כי החובה לאפשר הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית נגזרת מהוראות הדין ,ואין
בעובדה שהטופס מאפשר שלא לפתוח את מערכת ההצבעה האלקטרונית כדי לפטור חברה מחובתה זו.
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אנו מזכירים את החשיבות בבדיקת תקינות הדיווח ושימוש באתר "הדגמה של מסך ההצבעה"
בכתובת . https://votes.isa.gov.il/Public:מרגע שחברה שולחת במגנ"א את טופס זימון האסיפה כתב
ההצבעה האלקטרוני מופיע באתר ההדגמה ויש לוודא כי כל הנושאים שעל סדר היום מוצגים בצורה תקינה
והשאלות והפרטים אותם נדרשים למלא המצביעים נכונים וברורים.

בברכה,
ורד סלומון ,עו"ד
אחראית עסקאות בעלי שליטה
מחלקת תאגידים
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