סייפ-טי גרופ בע"מ ("החברה")
זימון אסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה
 .1סוג האסיפה הכללית ,המועד והמקום לכינוסה
אסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה (להלן" :כתבי האופציה" ו-
"האסיפה הכללית" ,לפי העניין) אשר תיערך ביום א' 12 ,באוגוסט  ,2018בשעה  ,15:30במשרדי
החברה ,בשד' אבא אבן  8הרצליה ,כניסה א' ,קומה ( 1להלן" :משרדי החברה").
 .2פירוט הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת
לאשר ,בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב באמצעות
 ,ADSמעבר החברה ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך ,תשכ״ח( 1968-להלן:
"חוק ניירות ערך") ,למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה' 3לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו
מכוחו.
 .3הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום
הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף  2לעיל ,בהתאם להוראות סעיף 35לב(ג) לחוק ניירות
ערך ,היינו רוב קולותיהם של מחזיקי כתבי האופציה הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים
בהצבעה של מחזיקי כתבי האופציה ,למעט בעלי השליטה בחברה.
 .4הצבעה באמצעות כתב הצבעה
ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח א' לזימון זה ,אשר בו יציין
המחזיק את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום .לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו
לו צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות ,לפי העניין ,ואם הוא הומצא לחברה (לרבות
באמצעות דואר רשום) עד ארבע ( )4שעות לפני מועד האסיפה ,קרי עד ליום א' 12 ,באוגוסט ,2018
בשעה .11:00
 .5הצבעה באמצעות ייפוי כוח
לחלופין להצבעה באמצעות כתב הצבעה כמפורט בסעיף  4לעיל ,ניתן להצביע בנושא שעל סדר
יומה של האסיפה ,באמצעות ייפוי כוח לנציגי החברה ,בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון זה.
 .6הודעה בדבר קיומה או היעדרה של שליטה

1

בכתב ההצבעה ובייפוי הכוח המצורפים כנספחים א' ו-ב' ,בהתאמה ,לזימון זה ,מוקצה מקום
לסימון קיומה או היעדרה של שליטה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום ,כנדרש על פי חוק ניירות

 1כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
1

ערך ,וכן מקום לתיאור מהות השליטה ,אם קיימת .יובהר ,כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה
של שליטה ו/או לא תיאר את מהותה ,לא תבוא הצבעתו במניין.
 .7לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,וכן שינויים במועד כינוסה של האסיפה
הכללית ,אשר לגביהם תעדכן החברה את מחזיקי כתבי אופציה.

מחזיק כתב האופציה יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום באמצעות כתב
ההצבעה או יפוי הכוח המצורפים זימון זה
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נספח א'
סייפ-טי גרופ בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה
שם החברה :סייפ-טי גרופ בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) :משרדי החברה ,בשד' אבא אבן  8הרצליה ,כניסה א',
קומה .1
מס' החברה511418477 :
מועד האסיפה :יום א' 12 ,באוגוסט  ,2018בשעה 15:30
סוג האסיפה :אסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה
פרטי המחזיק:
שם המחזיק ___________________________________________ -
מס' זהות _______________________________________________ -
אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון _______________________________________________ -
המדינה שבה הוצא _________________________________________ -
בתוקף עד _______________________________________________ -
אם המחזיק הוא תאגיד:
מס' תאגיד ______________________________________________ -
מדינת ההתאגדות _________________________________________ -
אופן ההצבעה:
אופן ההצבעה
הנושאים שעל סדר היום

בעד

נמנע

לאשר ,בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר
בבורסת הנאסד"ק בארה"ב באמצעות  ,ADSמעבר
החברה ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות
ערך ,תשכ״ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"),
למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה' 3לחוק ניירות ערך
והתקנות שהותקנו מכוחו.

* נא פרט אם ציינת כי הינך בעל שליטה:

* פרט
 2אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 3מחזיק שלא ימלא טור זה או שיסמן כן ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במניין.
3

האם אתה בעל

2

נגד

כן*

שליטה? 3

לא

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________

_______________

חתימה

תאריך

למחזיקי כתבי אופציה הרשומים במרשם מחזיקי כתבי האופציה של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף
צילום תעודת הזהות  /דרכון  /תעודת התאגדות.

***

4

נספח ב'
סייפ-טי גרופ בע"מ ("החברה")
ייפוי כוח
הח"מ ,______________________ ,ת.ז/.ח.פ ,_______________ .המחזיק ב___________-
כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה ,מייפה בזאת את כוחם של שי אבנית ,ת.ז 059799189 .ו/או של
עידו זבורוף ,ת.ז  ,300545506להשתתף ולהצביע בשמו באסיפה הכללית של מחזיקי כתבי אופציה (לא
סחירים) של החברה ,שתתכנס ביום  12באוגוסט  ,2018בשעה  ,15:30במשרדי החברה ,בשד' אבא אבן 8
הרצליה ,כניסה א' ,קומה  ,1או בכל מועד נדחה של האסיפה האמורה:
בעד  /נגד הנושא שעל סדר יומה של האסיפה.
כמו כן ,הח"מ מצהיר כי הינו*  /אינו בעל שליטה.
* נא פרט אם ציינת כי הינך בעל שליטה.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________
שם_______________ :
תפקיד_______________ :
תאריך_______________ :
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