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  .....................תאריך   
    ................................................סניף 

  

  ה/ה נכבד/לקוח
  השתתפות במערכת ההצבעה האלקטרונית 

  ודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנקה, והוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה
  

  מערכת ההצבעה האלקטרונית -  'חלק א
על מנת לאפשר , 1968 –ח "התשכ, לחוק ניירות ערך 53מערכת ההצבעה האלקטרונית הוקמה על ידי רשות ניירות ערך בהתאם לתיקון 

מערכת " –להלן (אסיפות של חברות אלה למחזיקים בניירות ערך של חברות ציבוריות הנסחרות בארץ להצביע באמצעות האינטרנט ב
  ").המערכת"או " ההצבעות

תעודות התחייבות , כתבי אופציה, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעות בניירות ערך מסוג מניות, בכפוף להשלמת ההסדרה החוקית
  . ויחידות השתתפות בשותפויות מוגבלות ציבוריות

להצביע , לאחר תהליך הזדהות מאובטח, דרכו יכול מחזיק ניירות ערך,  https://votes.isa.gov.il לשם כך הוקם אתר הצבעות שכתובתו
  .לשם הוכחת בעלותו בניירות הערך, בלא ציון אופן הצבעתו, בנושאים שהועלו להצבעה באסיפה או להורות על העברת פרטיו

הצבעה באמצעות מיופה כוח או הצבעה , נוכחות פיסית באסיפות(פה את האפשרויות הקיימות להצבעה באסיפות מערכת ההצבעות אינה מחלי
  .  ולפיכך מדובר בערוץ נוסף שנועד לאפשר למחזיקי ניירות ערך לממש זכויותיהם, )בכתב באמצעות כתב הצבעה

  .שהיהשימוש במערכת ההצבעות אינו כרוך בעלות כל, עבור המצביעים, כמו כן
בגינם קיימת אפשרות על פי דין להצביע , ")1לא רשום"כמחזיק (אתה עשוי להחזיק מעת לעת ניירות ערך , מאחר ובהתאם לתנאי חשבונך

אנו מבקשים להביא לידיעתך את התהליכים המרכזיים  –") המחזיק"או " מחזיק ניירות הערך" –להלן (באסיפות באמצעות מערכת ההצבעות 
  .ועיקרי התנאים להשתתפות במערכת במערכת ההצבעות

  
  התהליכים המרכזיים במערכת ההצבעות .1

 . חברה מדווחת על כינוס אסיפה  .א
בניירות הערך המקנים זכות להצביע , במועד הקובע, הבנק מעביר למערכת ההצבעות פרטים אודות מחזיקים המחזיקים באמצעותו  .ב

לא יעביר פרטים אודות מחזיקים שהודיעו לו בכתב כי אינם מעוניינים הבנק "). רשימת הזכאים להצביע במערכת" –להלן (באסיפה 
 .להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת

הבנק מעביר לכל אחד מהמחזיקים המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת את המידע הנדרש להם לשם הצבעה במערכת   .ג
 .ההצבעות

ולים להיכנס לאתר מערכת ההצבעות באמצעות פרטי ההזדהות שקיבלו המחזיקים המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת יכ  .ד
) או ג; לשנות הצבעה קודמת) או ב; להצביע בנושאים שיעלו על סדר יומה של האסיפה) א –מהבנק ולבצע את הפעולות הבאות 

 .לשם הוכחת בעלותם בניירות הערך, בלא ציון אופן הצבעתם, להורות על העברת פרטיהם
  .עות המערכת ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכתההצבעה באמצ

ישוקללו על ידי החברה המדווחת לידי תוצאה , )לרבות באמצעות כתבי הצבעה(הן האינטרנטית והן הפיסית  –תוצאות ההצבעה   .ה
, לעניין זה. ו המאוחרתתימנה הצבעת, מחזיק שהצביע ביותר מדרך אחת. מספרית אחת וידווחו לרשות ניירות ערך ולציבור כדין

 .הצבעה של מחזיק בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה
  השתתפות במערכת ההצבעות .2

, ככל שבמועד הקובע שנקבע לאסיפה תחזיק באמצעות הבנק ניירות ערך המקנים זכות להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעות  .א
 . אלא אם תודיע לבנק בכתב כי אינך מעוניין להיכלל ברשימה זו, ת הזכאים להצביע במערכתהבנק יכלול את פרטיך ברשימ

אתה תיכלל במערכת ההצבעות והבנק , כי ככל שלא תודיע כי אינך מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת כאמור, יובהר
בניירות ערך , אתה מחזיק בחשבונך, שנקבע לאסיפהיעביר למערכת פרטים אודותיך במקרה של כינוס אסיפה שבמועד הקובע 

 .המקנים זכות להצביע בה
 . להודיע בכתב לבנק כי אינך מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, בכל עת, הינך רשאי  .ב
א לגבי ניירות ערך הודעה לפיה אינך מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ניתן לתת לגבי פיקדון ניירות הערך כולו ול  .ג

ואינך מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת , אם בבעלותך יותר מפיקדון ניירות ערך אחד. מסוימים המוחזקים בפיקדון
עליך לתת הודעה בכתב על סירובך להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ביחס לכל אחד , ביחס לכל הפיקדונות שבבעלותך

 . מהפיקדונות כאמור
לא תוכל לקבל מהבנק מידע הנדרש לצורך הצבעה במערכת ההצבעות ולא תוכל , אם לא תיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת  .ד

 .להצביע באמצעות המערכת
 .באפשרותך לבטל את הודעתך לפיה אינך מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת  .ה

  קבלת המידע הנדרש לשם הצבעה במערכת ההצבעות .3
 :באמצעים הבאים, פשרותך לקבל את המידע הנדרש לשם הצבעה באסיפה הפתוחה עבורך להצבעה באמצעות המערכתבא  .א

באפשרותך , אם הינך בעל הרשאה לקבלת מידע ולביצוע פעולות באמצעות אתר הבנק –) www.discountbank.co.il(אתר הבנק  )1
 . מערכת הצבעות אלקטרונית> כלים למשקיע> שוק ההון: בנתיב, ידע לאחר הזדהות באתרלקבל את המ

לא תוכל לקבל את שם המשתמש וקוד הזיהוי לצורך ביצוע ההצבעה באמצעות  –אם הינך בעל הרשאה לקבלת מידע בלבד 
 .בהתאם להרשאות בחשבון, האתר אלא רק באמצעות הסניף בו מתנהל חשבונך

 . בהתאם להרשאות בחשבון, בו מתנהל חשבונך באמצעות הסניף )2
 . לכל אסיפה יונפקו שם משתמש וקוד זיהוי חדשים באמצעותם ניתן יהיה להצביע באסיפה בגינה הונפקו בלבד  .ב
אזי בכל מקרה בו חברה תדווח על כינוס אסיפה שתהיה זכאי להצביע בה , אם רשומה בחשבונך בבנק כתובת דואר אלקטרוני  .ג

 .הבנק ישלח לך הודעה כללית על כינוס אסיפה גם באמצעות הדואר האלקטרוני, ההצבעות באמצעות מערכת
באחריותך לעקוב אחר . הבנק יעדכן את המידע באתר הבנק ובסניף בו מתנהל החשבון בהתאם, ביטול אסיפה/במקרה של דחייה  .ד

 .  שינויים שעורכות החברות הציבוריות במועדי האסיפות הנקבעות על ידן
  תפות חשבונות עם מבנה חתימה מורכב במערכת ההצבעותהשת .4

על מנת שהחשבון ייכלל במערכת ההצבעות  –חשבונות בהם קיימים מספר שותפים שאינם רשאים לפעול בחשבון כל אחד לחוד   .א
ויות כי למרות זכ, על כל השותפים בחשבון לאשר בחתימתם המשותפת, וניתן יהיה להצביע בגינו באסיפות באמצעות המערכת

לרבות , הם מסכימים כי מידע הנדרש לשם הצבעה באסיפה, החתימה בחשבון על פיהן הם אינם רשאים לפעול בחשבון כל אחד לחוד

                                                 
ואותו נייר ערך נכלל בין ניירות הערך הרשומים במרשם המחזיקים , רשום אצל חבר בורסה נייר ערך של חברה ציבורית מחזיק לא רשום הוא מי שלזכותו  1

  .על שם חברה לרישומים, בניירות הערך
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ככל שהם בעלי הרשאה לביצוע פעולות באמצעות (יוצג בחשבון באתר הבנק , שם משתמש וקוד זיהוי הנדרשים לצורך ביצוע ההצבעה
 . כך שכל אחד מהשותפים יוכל לעשות בו שימוש ולהצביע באסיפה בעצמו, בו מתנהל החשבון או באמצעות הסניף/ו) האינטרנט

יעביר למערכת את פרטי ההחזקה של החשבון והשותפים בחשבון לא יוכלו להצביע  לאהבנק , ללא קבלת הסכמת השותפים כאמור
  . באמצעות המערכת

החשבון ייכלל במערכת  – ם רשאים לפעול בחשבון כל אחד לחודחשבון של תאגיד עם מספר מורשי חתימה בשם התאגיד שאינ  .ב
 . ההצבעות והבנק יעביר למערכת את פרטי ההחזקה של החשבון

לרבות שם , יכולים לקבל מידע הנדרש לשם הצבעה באמצעות האתר –חשבונות בעלי הרשאה לביצוע פעולות באמצעות אתר הבנק 
על , במקרה זה. באופן שלכל אחד ממורשי החתימה של התאגיד תהיה גישה למידע ,משתמש וקוד זיהוי לצורך ביצוע ההצבעה

בשים לב לכך שלכל אחד , לרבות המורשים להצביע באמצעות המערכת, התאגיד להסדיר אצלו את נושא ההצבעה באמצעות המערכת
  . הכרוכים בכך מהמורשים הרשומים בחשבון יש גישה למידע הנדרש לשם הצבעה במערכת ובשים לב לסיכונים

  .על סירובו להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, בכל עת, באפשרותו להודיע לבנק בכתב, אם התאגיד אינו מעוניין בכך
  

  הודעות עמדה ואישורי בעלות מהבנק, הוראות בקשר עם קבלת כתבי הצבעה - 'חלק ב
אלא היא מהווה ערוץ נוסף שנועד לאפשר למחזיקים , עה באסיפותמערכת ההצבעות אינה מחליפה את האפשרויות הקיימות להצב, כאמור

 .   להצביע באסיפות השונות
 .אחת האפשרויות היא הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה

בגינם קיימת אפשרות על פי דין להצביע בכתב , ")1לא רשום"כמחזיק (אתה עשוי להחזיק מעת לעת ניירות ערך , מאחר ובהתאם לתנאי חשבונך
אנו מבקשים להביא לידיעתך את האפשרויות העומדות לרשותך לקבל  –מצעות כתב הצבעה בנושאים מסוימים שעל סדר יומן של האסיפות בא

 .  מהבנק כתבי הצבעה והודעות עמדה וכן אישורי בעלות לצורך ביצוע הצבעה בכתב באסיפות
 :ק הן כמפורט להלןהאפשרויות העומדות לרשותך לקבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה מהבנ .1

קישוריות לנוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה המופיעים באתר רשות , ללא תשלום, באפשרותך לקבל מהבנק בדואר אלקטרוני  .א
 -או . באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שתמסור לבנק, ניירות ערך

דמי משלוח . תמורת דמי משלוח, ה בבנקבאפשרותך לקבל מהבנק את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה בדואר לכתובתך הרשומ  .ב
 .הודעות הדואר יגבו בגין כל הודעה בנפרד על ידי חיוב חשבונך בבנק

 :האפשרויות העומדות לרשותך לקבלת אישורי בעלות מהבנק הן כדלקמן .2
 - או . ללא תשלום, באפשרותך לקבל אישורי בעלות מהסניף בו מתנהל חשבונך  .א
דמי משלוח הודעות הדואר יגבו בגין כל . תמורת דמי משלוח, ות בדואר לכתובתך הרשומה בבנקבאפשרותך לקבל מהבנק אישורי בעל  .ב

במקרה זה יישלח אישור בעלות בעבור כל אסיפה שיש בה אפשרות להצביע באמצעות כתב . הודעה בנפרד על ידי חיוב חשבונך בבנק
 . כות להצביע בהושהינך מחזיק במועד הקובע של האסיפה ניירות ערך המקנים ז, הצבעה

אם לא הודעת לבנק בכתב על סירובך להיכלל ברשימת הזכאים , של טופס זה' כי כפי שצוין בחלק א, למען הסדר הטוב בלבד, יובהר
 .באפשרותך להעביר לחברה את אישור הבעלות שלך באמצעות מערכת ההצבעות, להצביע באמצעות מערכת ההצבעות

תינתן לגבי פיקדון ניירות הערך כולו ותחול ביחס , או אישורי בעלות מהבנק/בעה והודעות עמדה וכל הוראה שלך ביחס לקבלת כתבי הצ .3
 . או אישורי בעלות באמצעים שבחרת/לכל ניירות הערך שעל פי דין ניתן לקבל בגינם כתבי הצבעה והודעות עמדה ו

  
   .נוסח של כתבי הצבעה והודעות עמדה וכן אישורי בעלותאנו מאשרים בזאת כי הובאו לידיעתנו האפשרויות על פי דין לקבל מהבנק 

נבקשכם לרשום אצלכם את העדפותינו לעניין קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה ולעניין קבלת אישורי בעלות כמפורט להלן ומסומן בסימן 
X ,בניירות ערך המקנים זכות , ים לעילוהכל ביחס לאסיפות שבמועד הקובע לאסיפה נחזיק בפיקדון ניירות ערך בחשבוננו שפרטיו רשומ

  : או אישורי בעלות בהתאם להעדפותינו/ובכפוף לכך שעל פי דין ניתן לקבל בגינם כתבי הצבעה והודעות עמדה ו, להצביע בהן

  )במקום המתאים Xסמן ( כתבי הצבעה והודעות עמדה בגין אסיפה שבמועד הקובע נחזיק בניירות ערך המקנים זכות להצביע בה .1
  איננו מעוניינים לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה.  
  או 
  אנו מבקשים לקבל קישוריות לכתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה אצלכם.  
  או
  ע לנו ואנו נותנים ידו. תמורת דמי משלוח, אנו מבקשים לקבל כתבי הצבעה והודעות עמדה בדואר לכתובת החשבון הרשומה אצלכם

  .הרשאתנו לכך שבעבור כל הודעת דואר הבנק יחייב את חשבוננו בדמי המשלוח
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  איננו מעוניינים לקבל אישורי בעלות בדואר.  
  או
  ה בו נהיה במועד הקובע בכל מקר, תמורת דמי משלוח, אנו מבקשים לקבל אישורי בעלות בדואר לכתובת החשבון הרשומה אצלכם

ידוע לנו ואנו נותנים הרשאתנו לכך שבעבור כל משלוח . מחזיקים בניירות ערך המקנים זכות להצביע באסיפה באמצעות כתבי הצבעה
  .הבנק יחייב את חשבוננו בדמי המשלוח, של אישור בעלות

  .שלוחדמי המשלוח בהם נחויב בהתאם לאמור לעיל יהיו כנהוג בדואר ישראל בעת המ
   

  *ולראייה באנו על החתום
  

  
  ...................................................         ................................................    ...........................................    

  חתימה         **  שוםרי' מס/ דרכון./ ז.ת                   שם בעל החשבון                 
  
  

  ...................................................        ................................................    ...........................................    
  חתימה         **  םרישו' מס/ דרכון./ ז.ת                  שם בעל החשבון                 

   

 
  ,בברכה  

  מ"בנק דיסקונט לישראל בע  
  
 .יש לחתום על הטופס בהתאם לזכויות החתימה בחשבון *

 .תבמקרה של תאגיד זר יש לציין גם את מדינת ההתאגדו. רישום' במקרה של תאגיד יש לציין מס. במקרה של תושב חוץ יש לציין מספר דרכון **


